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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 055, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Rua 

José Lopes de Meira – “Zé do Tico”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A atual Rua 06 do Loteamento Cyrela Landscape Esplanada, passa a denominar-se Rua 

José Lopes de Meira – “Zé do Tico”, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  

14/05/1933  27/08/2015”. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei correrão por conta de verbas próprias 

consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 04 de setembro de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR JOSÉ LOPES DE MEIRA 

 

 

O Senhor José nasceu no dia 14 de maio de 1933, na cidade de Angatuba-SP. Era muito 

conhecido como “Zé do Tico” (apelido vindo de seu pai “Tico Mineiro”, muito conhecido na região de 

Guareí/SP). 

 

Seu José chegou em Votorantim, mais especificamente no bairro Vossoroca, em 16 de agosto de 

1967, com sua esposa, a Senhora Maria Lúcia e seus filhos: Aparecida de Fátima, Elizabeth, Magnalda, 

Mário e Margarete. 

 

Iniciou sua vida profissional na antiga Fábrica Metidieri, onde ficou por vários anos. Conhecedor 

e envolvido com a política de nossa cidade chegou a se candidatar ao cargo de Vereador em Votorantim. 

 

Seu José - “Zé do Tico” foi uma figura emblemática no bairro Vossoroca, sendo conhecido, 

praticamente, por todos os moradores do bairro. Infelizmente, no dia 27 de agosto de 2015, veio a falecer, 

deixando muitas saudades aos seus familiares e amigos. E, hoje, para perpetuar o seu nome, formulamos 

esta singela homenagem póstuma, emprestando o seu nome para denominar uma via em nosso Município.  

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


