
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJETO DE LEI Nº 043/2016 

 

Dispõe sobre denominação de Via 
Pública.  

 

Art. 1º.- Fica denominada de “Antonio Ferronato”, a Rua 04 
do Bairro Jequitibá Rosa, 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”, 04 de julho de 2016. 

 

 

____________________________________________ 

Luis Roberto Daldegan Broglio 
Vereador 

 

 

 

 

Despachado 
 

Em _____/_____/_____ 

 
Presidente 

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

 

Presidente 
 

 
Prot. Nº _______/______ 

 
Em _____/_____/_____ 
 
 

 

 



 

 

Justificativa 

Antonio Ferronato, filho de Olivia Granzioli Ferronato e João 

Ferronato, de origem italiana, nasceu no dia 01 de outubro de 1909 em 

Santa Rita do Passa Quatro.  

Enquanto criança morou no sítio Barro Preto, hoje ainda 

propriedade da família Ferronato, em Santa Rira do Passa Quatro. 

Casou-se com Natalina Zanardo Ferronato, de família tradicional 

em nosso município, e dessa união tiveram 8 filhos : Eleonoura , Laurinda, 

Olivia , Antônio Clovis , Maria Lúcia , Maria Tereza , Edna e Álvaro. 

Em 1948 comprou, junto com seus irmãos, a Fazenda São 

Valentim, localizada entre os municípios de Santa Rita do Passa Quatro e 

Porto Ferreira, para onde se mudou com a família. 

Sua vida esteve sempre voltada para a agro-pecuária. No início 

com a produção de café e leite, tornando-se um dos grandes fornecedores 

de leite do município, por último, já com os filhos formados, a fazenda em 

quase sua totalidade de terras cultiváveis, voltou-se para a produção de 

citrus.  

 Antonio dedicou toda sua vida a agro-pecuária e a família, sendo 

um exemplo para seus entes.  

Faleceu, no dia 06 de abril de 1989, aos 80 anos, neste município. 

Por toda a história e tradição desta família para este município, 

entendemos que este ilustre representante deveria ter seu nome 

estampado em uma das ruas de Santa Rita do Passa Quatro. 

 

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 04 de julho de 2016. 
 
 
           

Ver. Luis Roberto Daldegan Broglio 


