
 
 

1 
 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 006, DE 2019 

 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Estrada 

Antonio Pinto da Silva – “Tonico Pinto”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

 

Art. 1º  A atual Estrada da Ventania, passa a denominar-se Estrada Antonio Pinto da Silva – 

“Tonico Pinto”, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  30/05/1927  

28/08/2007”. 

 

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. 

 

 

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

 

HISTÓRICO DO SENHOR ANTÔNIO PINTO DA SILVA 

 

 Antonio Pinto da Silva, mais conhecido como “Tonico Pinto”, era de uma tradicional família de 

Votorantim. Nasceu na cidade de Bofete/SP.  Recém-casado com a Senhora Hirma Rodrigues da Silva e 

com um filho de 1 ano de idade, veio para Votorantim, nos meados dos anos cinquenta, quando 

Votorantim ainda era um Distrito de Sorocaba, para aqui se estabelecer e montar seu próprio negócio.  

 

Com o falecimento de sua mãe, o seu pai vendeu algumas terras e com o dinheiro da herança da 

mãe resolveu comprar um sítio de 30 alqueires no Bairro Cubatão, na área rural da cidade. Quando 

comprou o sítio não havia água e nem energia elétrica no local, mas, isso não era obstáculo para esse 

homem trabalhador. Trabalhou na lavoura de milho e na criação de aves e venda de ovos, usava a água 

proveniente do antigo Córrego do Cubatão que era escassa. 

 

Sua esposa teve mais três filhos que nasceram nesse sítio. Com a emancipação político-

administrativa de Votorantim, no ano de 1965, quando Pedro Augusto Rangel se elegeu como o primeiro 

Prefeito de nossa cidade, Seu Tonico viu ali uma oportunidade de reivindicar o que esperava há anos, ou 

seja, que a água encanada chegasse até a comunidade onde ele morava. Então, na época, procurou falar 

com o saudoso Itagiba Loureiro de Mello, do qual, infelizmente, Seu Tonico recebeu a notícia de que não 

havia possibilidade de pedir água encanada para a comunidade, tendo em vista a distância do local, e, 

pelos poucos recursos que a nova cidade, recém-emancipada, poderia dispor. Mas, seu amigo Itagiba deu-

lhe uma esperança. Marcaram uma reunião com Mathias Gianolla, para pedir permissão para encanar 

água para a comunidade; isso porque a 3 km de distância do seu sítio, havia um reservatório de água na 

Serra São Francisco, de propriedade do Grupo Votorantim. 

 

Então, Mathias Gianolla escreveu uma carta pedindo a permissão para o Grupo Votorantim. 

Após vinte dias, veio a resposta. Itagiba procurou Tonico e disse que ele teria a permissão, porém era 
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preciso que ele mesmo executasse o serviço, porque a recém-criada autarquia não possuía recursos, e, 

nem ferramentas para isso. Seu Tonico então abriu os buracos e canaletas, instalando mais ou menos 3 km 

de encanamento, conseguindo assim, a tão sonhada água encanada para seu sítio e sua comunidade.         

Consequentemente, nutriu a esperança e a vontade de investir em gado leiteiro. Para iniciar o negócio, 

precisou hipotecar seu sítio para poder fazer um empréstimo. Foi assim, que ele conseguiu comprar várias 

cabeças de gado leiteiro, dando início a uma nova etapa de sua vida, sempre marcada por muito trabalho. 

Sua esposa e fiel companheira, Dona Hirma, era quem ordenhava as vacas e fabricava o queijo para venda 

(até hoje Dona Hirma continua produzindo, logicamente em quantidades menores, seus famosos queijos, 

conhecidos em toda cidade). Seu Tonico saía todos os dias de charrete, para vender seus produtos, e, tinha 

que ser rápido, para não perder a mercadoria, sendo que, no sítio não havia energia elétrica. 

 

No início dos anos 80, havia energia elétrica somente a 3 km de distância do seu sítio. E, quando 

surgiu a oportunidade de “puxar” a tão sonhada energia elétrica, Seu Tonico parcelou e conseguiu levar 3 

km de postes e fiação elétrica até seu sítio, os quais foram instalados pela antiga Empresa Light.  

 

Anos depois, em 1994, Seu Tonico doou em vida, a maior parte de seu sítio, dividindo para seus 

quatro filhos: Luiz, Gilmar, Nilceia e Nilva. Infelizmente, em, 2007, o Senhor Antônio Pinto da Silva – 

“Tonico Pinto”, veio a falecer, acometido de um infarto. 

 

Sua esposa, Dona Hirma, ainda reside no sítio, pelo qual seu marido sempre lutou para construir 

o "Sítio bom retiro". 

 

Durante 60 anos, Seu Tonico percorreu a popular "Estrada da Ventania", para ir do seu sítio até a 

cidade, com muito trabalho e orgulho, por ter contribuído sempre com a melhoria e prestações de serviço 

à comunidade. Como dependia dessa estrada, Seu Antônio sempre ajudou na manutenção da mesma. 

 

Por tudo isso, se faz jus à homenagem a esse homem que sempre se orgulhou de fazer parte da 

comunidade votorantinense e que por muitos anos percorreu a popular Estrada da Ventania, que 

pretendemos denominar de Estrada Antônio Pinto da Silva - "Tonico Pinto”. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


