
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROJETO DE LEI Nº   053/2016 

 

Dispõe sobre denominação de Via 
Pública.  

 

Art. 1º.- Fica denominada de “LUIZ BARIONI JUNIOR”, a Rua 
08 do Bairro Jardim Figueira Branca, deste município de Santa Rita do 
Passa Quatro. 

 

Art. 2º.- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 13 de outubro de 2016. 

 

 

____________________________________________ 

Ver. Paulo César Missiatto 

 

 

Despachado 
 

Em _____/_____/_____ 

 
Presidente 

Unanimidade       (   ) 
Aprovado            (   ) 
Rejeitado             (   ) 
 
Sessão de _____/_____/_____ 

 

Presidente 
 

 
Prot. Nº _______/______ 

 
Em _____/_____/_____ 
 
 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Luiz Barioni Junior nasceu aos 22 de fevereiro de 1958 na 

cidade de Santa Rita do Passa Quatro, filho de Luiz Barioni e Maecyr 

Datovo Barioni. 

No ano de 1965 foi matriculado na Escola Estadual de 

Primeiro e Segundo Grau Francisco Ribeiro para fazer o 2º Grau 

noturno, com o intuito de conseguir um trabalho. Nessa época 

começou a trabalhar na Cooperativa de Consumo Popular de Santa 

Rita do Passa Quatro como empacotador de café, mas ao mesmo 

tempo muito preocupado com os estudos, veio a se formar em 1977. 

Depois de muitas tentativas foi aprovado no Vestibular para 

ingressar na  Universidade, onde fez a Faculdade de Química 

Industrial, que era um de seus maiores desejos. Concluiu o curso 

superior no ano de 1983. 

No início de 1984 foi para Campinas-SP a procura de um 

emprego, agora como Químico Industrial. Foi quando, em julho de 

1985, iniciou de sua trajetória na ICI Ind. E Com. S/A, na cidade de 

Paulínia-SP, como Analista de Controle de Qualidade, até o ano de 

1989. A seguir foi promovido ao cargo de Gerente Geral pelos 

relevantes serviços prestados. 

No ano de 1991 casou-se com Magda Edite de Souza e desta 

união nasceu um filho de nome Felipe de Souza Barioni, em 1992. 



No ano de 2010, já aposentado, precisou deixar suas 

atividade para iniciar um tratamento de saúde, sendo que veio 

infelizmente a falecer em agosto de 2012. 

 
Paulo César Misiatto 

Vereador 
 
 
 
 
 


