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  PROJETO DE LEI Nº 049/2016 

 

 

 Dispõe sobre a denominação de via 

pública. 

 

Art. 1º.- Fica denominada de FRANCISCO 

DANIEL CARNIELLI a Rua 03 do Bairro 

JEQUITIBÁ ROSA, deste município de Santa 

Rita do Passa Quatro, SP; 

 

Art. 2º.- Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

 

             Sala das Sessões Prof.José Gonso, 15 de agosto de 

2016 

 

 

 ______________________________________ 

       Ver.Domingos Antonio de Mattos  

Prot. Nº _______/______ 

 

Em _____/_____/_____ 

_____________________ 

Unanimidade       (   ) 

Aprovado            (   ) 

Rejeitado             (   ) 

 

Sessão de _____/_____/_____ 

 

Presidente 

 

Despachado 

Em _____/_____/_____ 

 

Presidente 
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    JUSTIFICATIVA 

 

    Pelo relato abaixo os nobres coletas entenderão a razão 

desta justa homenagem. A Pessoa em questão foi um exemplo de homem dedicado ao 

trabalho e família e cujo nome batizará via pública ainda sem denominação oficial: 

 

    Este é FRANCISCO DANIEL CARNIELLI 

 

    Francisco Daniel Carnielli nasceu no município de Santa 

Rita do Passa Quatro, em 11 de maio de 1978, filho de Francisco Salvador Carnielli e 

Maria Helena Pizetta Carnielli, tendo como irmã Telma Regina Carnielli. Sua infância foi 

dividida entre o trabalho no campo, auxiliando seus pais na Comunidade denominada 

Chave 3 e estudo nas escolas do município, tendo se formado Técnico em 

Agropecuária no Colégio Agrícola local. Em virtude das dificuldades encontradas no 

campo se mudou para a cidade e ingressou na Usina Santa Rita S/A Açúcar e Álcool, 

inicialmente para trabalhar como Técnico Agrícola e depois como Segurança 

Patrimonial. Profissional exemplar passou a exercer liderança em seu posto de 

trabalho gozando de total confiança dos empregadores e admiração e respeito entre 

os colegas. 

 

    No ano de 1998 casou-se com Paula Zerbato Carnielli e na 

constância do matrimônio tiveram o filho Gabriel Zerbato Carnielli, motivo de orgulho 

e dedicação total a família. Após o matrimônio começou a trabalhar como voluntário 

em prol do Asilo São Vicente de Paulo. No ano de 2008 participou do ECC promovido 

pela Igreja Católica do Município, passando a participar de eventos em prol da 

comunidade, sendo por 02 anos coordenador da barraca do doce na Quermesse de 

nossa Padroeira, isso em companhia da esposa Paula do sogro Wilson e sogra Tereza 

Zertatto. 

 

    Homem honesto, pai de família exemplar e funcionário 

dedicado, ainda jovem, no auge dos seus 35 anos de vida, no ano de 2014, mais 
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precisamente no dia 18/02, foi vítima de descarga elétrica quando, aproveitando suas 

horas de folga em virtude de férias, auxiliava seu sogro na substituição de parte do 

telhado da casa. A violência da descarga elétrica fez com que seu coração parasse, mas 

sua vontade de viver era tamanha que respondeu aos procedimentos médicos e 

minutos depois referido órgão voltou a bater. Transferido para Hospital da cidade de 

Ribeirão Preto ainda lutou pela vida durante alguns dias mais, infelizmente, no dia 

05/03/2014 não resistiu e veio a falecer, deixando um vazio e tristeza muito grande 

entre aqueles que tiveram a honra de conviverem em sua companhia. 

 

    Em virtude do exemplo de vida e dedicação deste jovem 

cidadão, simples, honesto e batalhador, cuja vida lhe foi ceifada em uma tragédia, sem 

dúvida merecida à homenagem com a nomenclatura de via pública em seu nome. 

 

    Sala das Sessões Prof. José Gonso, 15 de agosto de 2016. 

 

OMI 

__________________________________________ 

Ver. Domingos Antonio de Mattos 

 


