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JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente Projeto de Lei, visa denominar Travessa Luiz Antonio Pivato, o logradouro público 
sem denominação, com início na Rua Embira alt. n° 200 e término na Avenida Conrado 
Niemayer, na Vila Rio Branco, distrito da Ponte Rasa. 
 
Natural de São José do Rio Pardo, Estado de São Paulo, Luiz Antonio Pivato nasceu em 10 de 
novembro de 1932, filho de João Baptista Pivato e Eliza Galeazzo Pivato. Trabalhou até os 13 
anos de idade ajudando seus pais na lavoura de arroz e feijão, quando então se mudaram para 
a Capital, fixando residência no bairro de Vila Rio Branco. 
 
Anos mais tarde, casou-se com Dona Florisvalda Cirillo com quem teve dois filhos: Virginia 
Eliza e Luiz Antonio. 
 
Homem dotado de grandes virtudes conduziu sua vida baseada nos ensinamentos cristãos. 
Católico fervoroso, trabalhou muito com a comunidade da Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
em suas campanhas filantrópicas, sempre imbuído de amor e respeito a todos, especialmente 
àqueles desprovidos desses sentimentos. 
 
Em 1963, foi um dos principais responsáveis pela fundação da Sociedade Amigos de Vila Rio 
Branco, dando início a um intenso trabalho comunitário visando sempre melhorias para o 
bairro e para a vida de seus moradores. 
 
Promoveu diversas campanhas beneficentes, cuja arrecadação transformada em cestas básicas, 
leite e medicamentos, revertia sempre para as famílias mais necessitadas. 
 
Presidente reeleito por diversas vezes, colaborou até o último de seus dias com a Sociedade 
Amigos de Vila Rio Branco que sempre demonstrou reconhecimento por seu espírito inovador 
e de liderança. 
 
Faleceu no dia 28 de novembro de 2001, cercado do carinho e afeição de seus familiares e 
grande número de amigos que tinham por ele elevada estima. 
 
Por motivos tão expressivos, entendemos nada mais justo prestarmos essa homenagem ao Sr. 
Luiz Antonio Pivato, perpetuando seu nome na memória de seu bairro. 
 
Solicito, portanto, aos Nobres Pares, a aprovação deste Projeto de Lei. 
 
Encaminhamos em anexo, abaixo-assinado dos moradores. 


