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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 069, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Rua 

Casemira Madureira de Melo.                                  

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º A atual Rua 08, do Loteamento Sunlake SPA Residencial, passa a denominar-se Rua 

Casemira Madureira de Melo, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadã Emérita –  

06/09/1939  07/04/2005”. 

 

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 16 de outubro de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DA SENHORA CASEMIRA MADUREIRA DE MELO 

 

A Senhora Casemira Madureira de Melo, nasceu no bairro Santa Helena, em Votorantim/SP, no 

dia 06 de setembro de 1939. Era filha de Moisés Madureira e Antonia Maria Madureira, ambos já 

falecidos.  Casemira estudou até a 3ª série, mas deixou a instituição de ensino para ir trabalhar como 

doméstica, na casa do gerente da fábrica de cimentos, conhecida como VOTORAN. 

 

No ano de 1954, Casemira foi trabalhar na fábrica de tecidos Votorantim, no setor de fiação, 

executando seu serviço com muita alegria, no segundo turno, então, sua mãe utilizava do “bonde” para 

levar diariamente sua refeição até a empresa.  

 

Em 1959, conheceu Francisco Assis Pereira de Melo, sergipano, que havia acabado de chegar à 

cidade de Votorantim. Casaram-se no ano de 1961, e, dessa união obtiveram quatro filhos: Nilma, Neiva, 

Nilvan e Neomar. Francisco pediu para Casemira deixar de trabalhar fora, para cuidar do lar, e assim, foi 

feito. 

 

Após alguns anos, Casemira resolveu ir trabalhar na Escola João Ferreira da Silva (atual APAE), 

como auxiliar de serviços gerais, onde fez boas amizades, deixando o emprego quando o último filho 

nasceu no ano de 1981. É necessário ressaltar que, a obediência ao marido era notada, pois o primordial 

era um bom cuidado com os filhos.  

 

Casemira e sua família moraram no bairro Santa Helena até o Sr. Francisco aposentar-se na 

empresa de cimentos VOTORAN, local em que o mesmo exerceu seus serviços por 36 anos. No ano de 

1986, mudaram-se para o bairro Rio Acima.  

 

Ela era uma mulher honesta, trabalhadora, vaidosa e alegre. Adorava carnaval e praia. Foi uma 

excelente mãe e avó, sempre amiga e companheira. Participou do grupo da 3º idade do SESI por muitos 

anos. 

 

Quando descobriu a doença (câncer de mama), estava com 51 anos de idade, realizou cirurgia e o 

tratamento até ficar bem. No ano de 2012, já com 73 anos, a doença voltou com força e, infelizmente, não 

resistiu, Deus a levou no dia 07 abril de 2015.  

 

Por todo o exposto, apresentamos esta singela homenagem póstuma a essa cidadã que 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. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


