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PROJETO DE LEI Nº 01/2018 

 

 

Denomina Rua Luiz Carpanez, a rua 

projetada em perímetro urbano, no Bairro 

Bela Vista. 

 

 

A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica denominada RUA LUIZ CARPANEZ a rua projetada, sem saída, 

que se encontra com a Rua Tiradentes no Bairro Bela Vista. 

 

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar pelo necessário as 

providências legais e cabíveis à homenagem de mérito efetivada. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Rio Novo, 09 de março de 2018. 

 

 

Vereadores autores do Projeto: 

 

__________________________    __________________________    __________________________ 

            Dionísio Dadalt                         Emanuel Ayres                             Daniel Dias 
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JUSTIFICATIVA 

 

Os imigrantes italianos Carpanesi Luigi e Angelina Sacconi se casaram em 30 

de junho de 1894 no distrito de Carlos Alves, à época denominado Santa Bárbara do 

Rio Novo, ainda pertencendo ao nosso Município. 

Deste casamento nasceram 13 filhos. Dentre eles, Luiz Carpanez nasceu em 

31 de maio de 1918 na Fazenda São Domingos, propriedade de seu pai na região do 

Caranguejo. Cresceu com os irmãos e a mãe na referida Fazenda, tendo em vista o 

falecimento do pai em 1922. 

Em 1940, Luiz casou-se com Maria do Carmo Netto. O casal teve 5 filhos: 

Dalcy, Geraldo, Maria Helena, José Maurício e Raimundo, e ainda Maria das Graças, 

filha adotiva. Viviam em seu Sítio, fruto da herança, até 1962, ano em que decidiu 

vender a propriedade, comprando uma casa na cidade, à Rua Getúlio Vargas, passando 

a trabalhar como carpinteiro. 

Já com 58 anos de casamento, Sra. Maria do Carmo faleceu e Sr. Luiz residiu 

sozinho por alguns anos, até que questões de saúde o levaram a morar com sua filha 

Maria Helena, à Rua Elílio de Mattos, onde recebeu os devidos cuidados até o seu 

falecimento em 12 de junho de 2008. 

Sr. Luiz, conhecido por amigos como “Fiin Carpanez” ou “Barão”, era 

cidadão rionovense dedicado e respeitado. Como voluntário, colaborava com as 

entidades Santa Casa de Misericórdia e o Asilo Cônego Agostinho Augusto França e 

era presença marcante nas festividades religiosas da cidade. Além disso, Sr. Luiz 

externava sua paixão pelo Carnaval, em especial à Escola de Samba Mocidade e ao 

Bloco do Zé Pereira, no qual, enquanto sua saúde permitiu, desfilava com felicidade 

portando a bandeira do caricato bloco. 

Nada mais justo, portanto, se prestar o devido reconhecimento ao benemérito 

cidadão Sr. Luiz Carpanez, neste ano de 2018 em que se completa o centenário de seu 

nascimento. 

Isto posto, solicitamos o apoio dos nobres Vereadores e do Executivo 

Municipal com a aprovação do presente Projeto. 

 

Sala das Sessões “Messias Lopes”, 09 de março de 2018. 

 

Vereadores autores do Projeto: 

 

__________________________    __________________________    __________________________ 

            Dionísio Dadalt                         Emanuel Ayres                             Daniel Dias 


