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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 059, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de vias públicas do 

Loteamento Sunlake SPA Residencial. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  As seguintes ruas do Loteamento Sunlake SPA Residencial, passam a ter as seguintes 

denominações: 

 

I – A atual Rua 01, que se inicia na Estrada José Celeste e termina na Rua 02, no referido 

loteamento, passa a denominar-se Rua Clelia Carrara, constando nas placas indicativas a expressão: 

“Cidadã Emérita –  21/08/1946  14/03/2018”. 

 

II – A atual Rua 04, que se inicia na Rua 01, no referido loteamento, passa a denominar-se Rua 

Eduardo José Gonsalez Latance, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  

30/06/1972  15/02/2017”. 

 

III – A atual Rua 06, que se inicia na Rua 01, no referido loteamento, passa a denominar-se Rua 

Nilson Alberto, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  22/11/1961  

11/05/2015”. 

 

IV - A atual Rua 09, que se inicia na Rua 03, no referido loteamento, passa a denominar-se Rua 

Rogério Pécora Neto, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  04/02/1953  

10/11/2015”. 

 

V - A atual Rua 15, que se inicia na Rua 03, no referido loteamento, passa a denominar-se Rua 

Sidney Franck Goneli, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  16/03/1956  

10/06/2018”. 

 

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 4 de setembro de 2018. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 
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HISTÓRICO DA SENHORA CLELIA CARRARA 

 

Clelia nasceu em Votorantim-SP, no dia 21 de agosto de 1946. Filha de Gentil Vicente Carrara e 

Judith Gazoli. Tinha uma filha, Adriana Carrara de Camargo, aliás, foi uma mãe extremamente dedicada. 

 

Clelia Carrara trabalhou por 39 anos, como professora, com passagens nas seguintes escolas de 

Votorantim: E.E. “Profª Clotilde Beline Capitani”, E.E. “Prof. Daniel Verano” e na EMEIEF “Helena 

Pereira de Moraes” (Parcão).  

 

Por muitos anos, foi voluntária do Lions Clube de Votorantim, e, após se aposentar, dedicou boa 

parte do seu tempo, no Clube de Mães. E, por essa dedicação, após o seu falecimento, recebeu 

homenagem póstuma quando o Clube de Mães foi denominado de “Clelia Carrara”. 

 

Clelia tinha um orgulho imenso de ser Votorantinense!!! Infelizmente, no dia 14 de março de 

2018, aos 71 anos de idade, ela veio a falecer, deixando saudades a todos aqueles que a amavam, seus 

familiares e amigos, E, como homenagem póstuma, incluímos o seu nome para denominar uma via 

pública de nosso Município, conforme consta no projeto proposto. 

 

************ 

 

HISTÓRICO DO SENHOR EDUARDO JOSÉ GONSALEZ LATANCE 

 

Eduardo José Gonsalez Latance nasceu no dia 30 de junho de 1972, no Hospital Santo Antônio, 

em Votorantim - SP. Era filho de Feliciano Latance e Iracema Gonsalez Latance, ambos já falecidos, Seus 

pais eram votorantinenses e foram funcionários da Fábrica de Tecidos da S. A. Indústrias Votorantim. 

 

Eduardo sempre morou com seus pais e seu irmão Ednilson G. Latance, no bairro Vila 

Dominguinho. Estudou na Escola Estadual “Comendador Pereira Inácio”. Sempre foi muito trabalhador. 

Desde 1985, muito jovem, começou a trabalhar como ajudante/aprendiz, na antiga e tradicional “Pizzaria 

do Irmo”. Tempos depois, em 1987, começou a trabalhar como Aprendiz de Tecelagem, na Fábrica de 

Tecidos da S. A. Indústrias Votorantim. E, em 1992, começou a carreira no ramo de vendas de tintas na 

Loja Belini Tintas, localizada ao lado do posto de combustíveis da Avenida São João, em Votorantim, 

onde sempre foi o melhor funcionário neste seguimento de tintas. 

 

Em 1997, casou-se com Patrícia Sousa Torres Latance e teve duas filhas: Lauren e Juliana. 

 

Eduardo foi uma pessoa admirável, pela sua vida pessoal, onde nunca lhe faltaram humildade, 

idoneidade e caridade, e pela sua fiel atuação dentro da Igreja Católica, onde sempre procurou trazer para 

perto de todos que convivia, um “pedacinho do céu”. 

 

Eduardo lutou bravamente contra sua enfermidade, e voltou aos braços de Deus em 15 de 

fevereiro de 2017, deixando muitos ensinamentos e saudades aos que conviveram com ele. E, como 

homenagem póstuma, incluímos o seu nome para denominar uma via pública de nosso Município, 

conforme consta no projeto proposto. 
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************ 

 

HISTÓRICO DO SENHOR NILSON ALBERTO 

 

Nilson Alberto nasceu no dia 22 de novembro de 1961, na cidade de Sorocaba-SP. Era filho de 

Jesus Alberto e Doroty Ribeiro Alberto. Casou-se com Maria Eva Remoaldo Alberto, com que teve 3 

(três) filhos: Tatiane, Richer e Wesley. 

 

Nilson morou no bairro Votocel, em Votorantim, e, estudou na escola do bairro. Mudou-se para 

o bairro Jardim Serrano, onde morou por 17 anos. Em 1980, trabalhou na Empresa Votorantim Cimentos 

e, em 1982, na Fábrica de Tecidos da S. A. Indústrias Votorantim. Na sua vida profissional, tornou-se um 

Eletricista de Manutenção. 

 

Em 1984, quando se casou, passou a residir no bairro Parque Bela Vista, em Votorantim, até o 

ano de 1987, mudando-se em seguida para o Bairro Vila Domingues, onde construiu sua casa própria, 

onde morou por 28 anos. 

 

Em 1992, o casal Nilson e Eva, participou de um Encontro de Casais proporcionado pela Igreja 

Católica onde professavam a sua fé, o ECC - Encontro de Casais com Cristo, na Paróquia São João 

Batista e Imaculada Conceição. A partir daí, Nilson e sua esposa engajaram-se em movimentos e equipes 

de eventos da Igreja, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Vossoroca, onde ajudaram e 

colaboraram para a construção do templo da Igreja Matriz. 

 

Sempre presente e ativo nos trabalhos da igreja, como pastorais ou movimentos, em 2010 foi 

convidado a servir a Deus, através do Ministério da Eucaristia, onde serviu por 02 anos, com muita 

dedicação e amor. 

 

Infelizmente, no dia 11 de maio de 2015, Nilson sofreu um infarto, vindo a falecer, deixando 

muitas saudades aos seus familiares e amigos. E, como homenagem póstuma, incluímos o seu nome para 

denominar uma via pública de nosso Município, conforme consta no projeto proposto. 

 

************ 

 

HISTÓRICO DO SENHOR ROGÉRIO PÉCORA NETO  

 

Rogério nasceu no dia 4 de fevereiro de 1953, em Votorantim-SP. Era filho de José Pécora e 

Ivone Funfas Pécora. Tinha 5 (cinco) irmãos, sendo 2 (dois) homens e 3 (três) mulheres. 

 

Desde sua infância até o seu casamento, morou na Rua Antônio de Campos Filho, no bairro Vila 

Dominguinho, em Votorantim. 

Seus primeiros estudos foram na Escola Estadual “Prof. Armando Rizzo”, no bairro Rio Acima. 

E após, na Escola Estadual “Prof. Daniel Verano”, no Parque Bela Vista. Na mesma época que fez o 

colégio, prestou concurso no SENAI, onde se formou e saiu empregado, pelas Indústrias Votorantim. 

Com a conclusão do colégio, ingressou na primeira turma do Curso de Tecnologia da Faculdade de 

Tecnologia de Sorocaba - FATEC. Rogério, permaneceu empregado na Indústria Votorantim por 10 (dez 
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anos), transferindo-se para a Empresa Eucatex, em Sorocaba; e, logo após, para a Empresa Villares 

Metais, onde, após 26 anos de trabalho, aposentou-se. 

 

Rogério casou-se em 1976 com Aparecida de Fátima Rosa Pécora, com quem teve 3 (três) filhos 

que lhe deram 4 (quatro) netos: Marcus Alexandre (atualmente com 40 anos), Thiago Fernando 

(atualmente com 38 anos) e Ana Carolina (atualmente, com 32 anos). 

  

Participava ativamente dos eventos religiosos da Igreja Católica Apostólica Romana, atuando no 

movimento do Cursilho da Cristandade, Encontro de Casais com Cristo, passando por várias equipes 

chegando à coordenação geral, e também, nas Equipes de Nossa Senhora (Movimento de Espiritualidade 

para casais). Na Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, atuou na Pastoral do Batismo durante 20 (vinte 

anos), se dedicando ao máximo para que tudo corresse da melhor forma possível; e também, na equipe de 

Eventos da Paróquia. 

 

No dia 1º de novembro de 2015, durante uma Missa celebrada na Igreja Matriz Nossa Senhora 

Aparecida, Rogério sofreu um infarto e veio a cair nos ombros da pessoa que mais amava, sua esposa e, 

dentro do lugar que ele mais gostava, a Igreja, onde ele mesmo dizia ser a sua segunda casa. Após 9 

(nove) dias internado na UTI, não houve a possibilidade de retorno, pois faltou oxigênio no cérebro e veio 

a óbito. Foi sepultado no dia 11 de novembro, no Cemitério São João Batista, na cidade de Votorantim-

SP. E, como homenagem póstuma, incluímos o seu nome para denominar uma via pública de nosso 

Município, conforme consta no projeto proposto. 

 

HISTÓRICO DO SENHOR SIDNEY FRANCK GONELI 

 

Sidney nasceu na cidade de Piedade-SP, no dia 16 de março de 1956. Era filho de José Goneli e 

Cássia Franck. Casou-se com Lúcia Ferreira Goneli, com que teve quatro filhos: Alessandro (atualmente 

com 42 anos); Fabiano (atualmente com 39 anos); Luciano (atualmente com 33 anos) e Ana Paula 

(atualmente com 30 anos). Os quais lhe deram seis netos. 

 

Sidney, trabalhava com toldos e luminosos desde seus 14 anos de idade. Um trabalho que ele 

trouxe para a cidade de Votorantim na década de 90. Prestou serviços para a comunidade, Câmara 

Municipal e Prefeitura de Votorantim. 

 

Sidney, sempre muito participativo na Igreja Católica, era Ministro Extraordinário da Palavra, na 

Comunidade Cura D’ars, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Serviu ao ministério também na 

Paróquia São João Batista, por aproximadamente 20 anos. Colaborou, com serviços braçais, com a 

construção de novas igrejas da Paróquia a qual pertencia, participando de mutirões que eram feitos. Aos 

61 anos de idade, travou uma luta contra um Mieloma Múltiplo, fazendo tratamentos em hospitais 

públicos em Votorantim e Sorocaba. Sempre muito grato pela atenção e atendimento nos mesmos. 

Mesmo doente, sempre foi um homem de muita fé e sem perder a esperança. Superou um infarto, porém 

viu chegada a sua hora, tendo cumprido sua missão aqui na terra, enfrentando muitos obstáculos, partindo 

para junto de Deus, no dia 10 de junho de 2018, deixando muitas saudades a seus familiares e amigos. 
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Assim sendo, como homenagem póstuma, incluímos o seu nome para denominar uma via pública de 

nosso Município, conforme consta no projeto proposto. 

 

Por todo o exposto, queremos fazer uma homenagem póstuma a estes ilustres cidadãos 

votorantinenses que fizeram sua história em nosso Município, e, para tanto, contamos com o apoio dos 

Nobres Pares para aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 


