
 
 

 1 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 065, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Rua 

Alberto Nunes Pinto. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A atual Rua 03, que se inicia na Rua Roberto Menegocci e termina na Estrada Salvador 

Theodoro Nunes, do Loteamento Park Industrial Votorantim, passa a denominar-se Rua Alberto Nunes 

Pinto, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  21/11/1940  25/09/2014”. 

 

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. 

 

 

Salão Nobre “Francisco Munhoz”, em 25 de setembro de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR ALBERTO NUNES PINTO 

 

O Senhor Alberto Nunes Pinto nasceu na cidade de Votorantim, no dia 21 de novembro de 1940. 

Era filho de Antonio Pinto e Maria Justina Pereira Nunes. Foi casado com Iracema Prestes Pinto com 

quem teve três filhos: Roseli, Alessandro e Ariane. Os amigos lhes chamavam pelo carinhoso apelido de 

“Berto Português”. Conhecido e respeitado, pela sua maneira simples de fazer amizade, desde os tempos 

em que percorria, nos anos de 1970, as ruas de Votorantim, com sua charrete, vendendo leite de porta em 

porta. 

 

Alberto era comerciante, e, notabilizou-se à frente da Padaria Central, em nossa cidade, a qual 

adquiriu em 1966. Ampliou o espaço e tornou-a moderna. Por 12 anos foi gerente da antiga Padaria Bela 

Vista, na Rua Sorocaba, a convite do seu irmão Gastão Nunes Pinto (já falecido). Trabalhou na Fábrica de 

Tecidos Votorantim, por 23 anos e por mais 03 anos, na Indústria Têxtil Metidieri, quando se aposentou. 

 

Alberto sentia-se realizado por ter participado do desenvolvimento de Votorantim e se orgulhava 

do crescimento da Padaria Central, que atualmente encontra-se sob a direção de sua família. Cidadão 

exemplar, sempre procurava ajudar as pessoas, além de dar-lhes oportunidade de emprego. Companheiro, 

íntegro e sério, buscava transmitir otimismo aos mais jovens, principalmente, aos comerciantes, pois 

sempre acreditou no fortalecimento do comércio votorantinense. Alberto também foi um defensor dos 

princípios da fé em Deus e da importância da família, deixando uma lição de cidadão humilde, excelente 

esposo, pai e avô. 

 

Por alguns anos, Alberto conviveu com a diabetes, cujas complicações o levaram a óbito, no 

fatídico dia 25 de setembro de 2014, às 15h45min. 

 

Por todo o exposto, apresentamos esta singela homenagem póstuma a esse cidadão que 

participou ativamente do crescimento de Votorantim e foi um exemplo para a nossa comunidade, e, hoje, 

para perpetuar sua memória, emprestamos o seu nome para denominar uma via pública em nosso 

Município. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


