
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 009/2017 

 

Dispõe sobre denominação de 

Via Pública.  

 

Art. 1º. Fica denominada de “Pedro Chiazutto”, a Rua 05 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”, 31 de janeiro de 2017. 

 

__________________________________________ 

Vereador Marcelo Simão 

 

 

 

Prot. Nº _______/______ 

 

Em _____/_____/_____ 

_____________________ 

Unanimidade       (   ) 

Aprovado            (   ) 

Rejeitado             (   ) 

 

Sessão de _____/_____/_____ 

 

Presidente 

Despachado 

Em _____/_____/_____ 

 

Presidente 



 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 
Pedro Chiazutto nasceu em Santa Rita do Passa Quatro em 10 de 
março de 1921 e aqui viveu por toda sua vida.  
Filho de imigrante Italiano, foi casado com Helena Carnielli Chiazutto 
e teve 03 filhos. 
Antonio Donizetti Chiazutto, Sueli Aparecida Chiazutto e Sonia 
Regina Chiazutto. 
Começou a trabalhar em lavouras de café desde os 8 anos de idade. 
De família numerosa, com mais 8 irmãs e todos trabalhando na 
lavoura, após 20 anos de trabalho conseguiu com muito esforço e 
economia comprar o primeiro sítio denominado “Bela Vista”, com 18 
alqueires. 
Nessa propriedade tiveram que plantar e construir tudo porque não 
existia nada. Após muito trabalho e alguns anos depois, conseguiu 
com a ajuda da família, ampliar a propriedade, comprando 20 
alqueires denominados Sítio Fortaleza. 
Seus filhos, durante muitos anos o acompanharam na lavoura e o 
ajudaram na lida da terra. 
 Sr. Pedro Chiazutto em toda sua vida foi uma pessoa muito 
trabalhadora, honesta e respeitada por todos que o conheceram. 
Deixou um dos maiores patrimônios que uma pessoa de bem pode 
deixar para seus filhos:  A educação, e a honestidade como exemplo, 
onde ensinou desde pequenos aos seus filhos que a honestidade é o 
princípio de tudo, jamais devendo se apoderar de algo alheio, 
independente do valor, respeitar as pessoas e sempre que possível 
ajudar o próximo. 
Foi uma pessoa que sempre honrou seus compromissos e sua palavra, 
muitas vezes até chegando a tomar prejuízos. Tinha um prazer 
enorme em dividir uma parte do que colhia com os mais necessitados. 
Gostava muito de fazer doações para asilo, colégio das Madres e 
outras entidades assistenciais. 
Assim sendo tenho convicção de que o Sr. Pedro Chiazutto é 
merecedor para receber essa homenagem, com o nome de uma rua 



 

 
 

pelo seu amor a Santa Rita do Passa Quatro, desde seu nascimento até 
sua morte. 
 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2.017 
 
 

MARCELO SIMÃO 
VEREADOR 

 


