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PROJETO LEGISLATIVO NO 03, DE 03 DE DEZEMBRO DE2021.

Denomina de Acesso Educacional
Gleno Machado Barão o logradouro
público que liga a "Escola Nova" à
Rua Barão do Rio Branco, Bairro
Centro.

Art. 1o Passa a ser denominada de Acesso Educacional Gleno Machado
Barão, a Rua que liga a "Escola Nova" à Rua Barão do Rio Branco, Bairro Centro,
próximo às dependências da Brigada Militar e segue uma extensão de 156,45 metros.

Art. 20 Faz parte integrante desta Lei, o mapa da referida via pública,
certidão de óbito e histórico do homenageado.

Art. 3' Esta Leientra em vigor na data de sua publicação.

Sala "Severino Silveira", da Câmara de Vereadores, 03 de dezembro de
2021

(Careca)
Bancada PTB
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO LEGISLATIVO NO. 03

O P§eto de Lei visa denominar de Acesso Educacional Gleno Machado
Barão, a via pública que dá acesso a "Nova Escola", mais especificamente a travessa
que liga à Rua Barão do Rio Branco, Bairro Centro, proximo às dependências da
Brigada Militar e segue uma extensão de 156,45 metros.

A presente denominação colaborará e muito com os moradores que ali
residem, os mesmos poderão usufruir de vários serviços que necessitam de localização,
como entrega de correspondências e mercadorias, entre outros, bem como um endereço
para a "Nova Escola" que em breve será inaugurada.

Sala "Severino Silveira", da Câmara de Vereadores, 03 de dezembro de
2021
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ACESSO A ESCOLA I{OVA.

AREA. 156,45tv1 X 7,C0M

AREA TOTAL: 1.095, 15!Á"
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BIOGRAFIA

Gleno Machado Barão, Lavrense, nascido na Meia Lua em22/AZlt941, quÍnto filho do casalJoão

Pedro da Silva Barão e Horizontina Machado Barão. Menino magrinho e introvertido, Lavrense

de nascimento e de coração. Foi criado pelos tios Darmândio Marques D'Avila (Sr. Mandinho)
e Erotildes Barão Marques {D.Santinha).

Estudou no colégio Auxiliadora em Bagé como interno, posteriormente retornou a Lavras onde
finalizou seus estudos na escola Dr Bulcão.

Consagrou-se na cídade como um grande goleiro jogando pelo Vasco da Gama e pelo GEL

(Grêmio Esportivo Lavrense), onde ganhou muita notoriedade. Embora tivêsse uma carreira
promissora no futebol, abandonou os gramados para começar a trabalhar.

lniciou sua vida profissional no cartório do Sr. Carlos La Rocca. Após ingressou no então Banco

da Província, onde fez carreira, começando como contÍnuo e aposentando-se ao fÍnal de 33 anos

de serviço na mesmâ instituição, como gerente administrativo. Apesar de ser transferido para

diversas localidades, sêmprê retornava a sua terra natal.

Em 23/t21L967 desposou Dione Brito La Bella, também Lavrense, com quem foi casado e
apaixonado por toda a sua vida. Tiveram 4 filhos (Márcio, Marcelo, Ana Lúcia e Ana Paula) e

cinco netos (Carolina, João Pedro, Maria Fernanda, Lucas e Luisa). Muito orguíhoso de sua

família, tinha noras, genros e sobrinhos como filhos. Sua maior satisfação era reunir a família e

os amigos para comemorar qualguer evento.

Sr Barão como era conhecido, sujeito bonachão e apreciador das pessoas e das coisas simples.

Boa conversâ e um sorriso largo, sempre foram seu cartão de visita. Sua vida sempre foi muito
voltada à família e ao seu grande número de amigos. Contador de histórías, adorava falar sobre
os velhos tempos e fatos da terra do ouro. Aliás, sempre se apresentava como nascido em
"Lavras do sul, terra do ouro e índio macho". Apreciador do churrasco de carne de ovelha, da

música gaúcha, do chimarrão e da figada Lavrense.

Já aposentado, mudou-se para Santa Cãtarina, mas nunca perdeu os costumes e o sotaque
Lavrense. Sempre fazia questão de enaltecer a sua terra natal e de coração. Mesmo longe do
pago, sempre âcompanhava pela ínternet as notícias de Lavras do Sul, e sempre que possível

visitava a Terrinha.

Gleno Machado Barão faleceu em 19 de março de 2021vitimado pela covid 19 em Florianópolis.
O jeito de falar, a simpatia, o bom humor e a honestidade que sempre nos encheram de orgulho,
fazem com que ELE permaneça sempre vivo entre nós.

Nosso desafio é mantê-lo imortal aos amigos e conhecidos, já que para nós, ele continua vivo,
graças ao seu legado!!!

Por: Márcio La Bella Barão


