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JUSTIFICATIVA - PL 0661/2019 

Luiz Gabriel de Pieri nasceu aos 26 dias do mês de Dezembro de 1952, nesta Capital, 
SP, filho de Luiz de Pieri e Nazira Gabriel de Pieri. Foi casado com Cassia Evelize Zancope e 
não deixou filhos. 

Graduou-se em Física pela Universidade de São Paulo - USP, onde cursou também o 
mestrado em Ensino de Física. Na Pontifícia Universidade Católica - PUCSP cursou 
Especialização em Educação, com duração de 3 anos, e Relações Internacionais por 2 anos. 

Foi professor da Universidade Federal de Mato Grosso por 10 anos, de 1976 a 1985, 
onde também desempenhou a função de Diretor da ADUFMAT (Associação dos Docentes da 
Universidade Federal de Mato Grosso) e de representante junto à Associação Nacional dos 
Docentes do Ensino Superior - ANDES. E foi, também, professor efetivo da Escola Estadual de 
Segundo Grau "Professor Andronico de Mello". 

Trabalhou no Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - 
CEPAM/Fundação Prefeito Faria Lima de 1985 a 1987 e na Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo - SABESP, de 1987 a 1995. Atuou também na Coordenadoria de 
Ensino da Grande São Paulo - COGSP, por ocasião da implantação do Projeto Escola Padrão 
da Rede Estadual de Educação. E trabalhou por 2 anos na Fundação Brasileira para o 
Desenvolvimento do Ensino de Ciências - FUNBEC. 

Em 2000 foi convidado a trabalhar na Empresa de Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM, onde permaneceu até 2005 como 
Gerente do Departamento de Treinamento. Reestruturou o Departamento, desenvolveu e 
coordenou vários cursos de informática tanto para os funcionários da Prefeitura como para 
comunidades. Desenvolveu e implantou a logística de atendimento ao cliente e coordenou a 
capacitação em serviço para os empregados da Empresa. 

Quando estudante universitário, na década de 1970, sob a ditadura civil-militar, Luiz 
participou ativamente do movimento estudantil, que tinha como principal objetivo a conquista 
das liberdades democráticas. 

Essa vivência serviu de fundamento para a militância política que passou a desenvolver 
junto com colegas da Universidade, notadamente no espaço do Centro de Estudos da Física e 
Matemática - CEFISMA, e depois como profissional e cidadão. Como característica 
reconhecida por todos com quem conviveu, sempre foi companheiro leal e generoso, por isso 
respeitado por todos, mesmo por quem se opunha politicamente. 

Participou intensamente da transição política e do retorno ao pluripartidarismo a partir 
de 1980, colaborando na construção de partidos comprometidos com a defesa e ampliação dos 
direitos da cidadania. 

Por tudo quanto exposto, conto com o apoio dos meus nobres pares na aprovação do 
presente projeto de lei. 
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