
 

 

Projeto de Lei do Legislativo nº 011/2018 

 

 

Súmula:  

Concede o Título de Cidadão Honorário ao 

Senhor Luiz Fernandes da Silva Litro.  

 
 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto 

de Lei do Legislativo 011/2018 de autoria do Vereador 

Juarez Alberton, e eu Raul Camilo Isotton, Prefeito de 

Dois Vizinhos, sanciono a seguinte, 

 

 

LEI: 

 

 

Art. 1º O Município de Dois Vizinhos concede o 

“Título de Cidadão Honorário” ao Senhor Luiz Fernandes da Silva Litro.  

 

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

publicação. 

 

Sala das Sessões, em 04 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Juarez Alberton 

Vereador Proponente 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

                                 LUIZ FERNANDES DA SILVA LITRO nasceu em 21 de março de 

1954 na Fazenda Mazurana, município de Dois Vizinhos. Filho de Jorge José Fernandes e 

Antonia Gaspar da Silva, tem 10 irmãos. Iniciou seus estudos na escola da Fazenda 

Mazurana e mais tarde no Colégio Dois Vizinhos. 

                                  Trabalhou como agricultor na Fazenda Mazurana até os 17 anos e logo 

depois trabalhou como taxista em Quedas do Iguaçu, onde foi apelidado como LITRO – 

nome pelo qual todos o conhecem. Mais tarde foi trabalhar como taxista em Santa Helena, 

Foz do Areia e depois em Coronel Vivida. Em 1977 retorna a Dois Vizinhos onde abriu a 

empresa Fernandes Materiais de Construção e posteriormente, em 1982 no município de 

Pranchita a Cerâmica Rio Claro. 

                                 O famoso apelido nasceu pela necessidade de pagar um consórcio do 

veículo Corcel azul com o qual trabalhava como taxista em Quedas do Iguaçu. Bom 

motorista e moço festeiro, gastava seu salário todo em bailes da cidade, não conseguindo 

pagar a parcela do consórcio... então fez um propósito consigo mesmo: dividiu os 600 

Cruzeiros em 30 dias e guardava todo dia 20 Cruzeiros num litro que ficava embaixo do 

banco do carro, afinal de um litro não se consegue tirar o dinheiro a não ser quebrando! No 

final do mês quebrou o litro com a parcela inteira do consórcio e pagou a conta. Nessa 

ocasião os demais taxistas o apelidaram de LITRO. Ele não gostou nada, ficou muito 

bravo... foi o que bastou para que o apelido se tornasse definitivo. 

Litro foi ainda Presidente do Esporte Clube São Francisco de Assis de 

Dois Vizinhos. 

                                  Sempre voltado às causas sociais e buscando colaborar com o 

desenvolvimento do município, elegeu-se Vereador em Dois Vizinhos com 787 votos, sendo 

o mais votado da época.  

                                   Em 1998 elegeu-se Deputado Estadual com 19.150 votos. Em 2002 

elegeu-se Deputado Estadual novamente com mais de 35.000 votos e em 2006 foi reeleito 

com 41.864 votos. 

                                   Litro sempre trabalhou pelo povo, especialmente pelo Sudoeste do 

Estado. Uma de suas principais bandeiras foi a educação. Em Dois Vizinhos foi um dos 

fundadores da UNISEP, que hoje é uma referência no Paraná. Em Francisco Beltrão foi ele 

quem protocolou o primeiro pedido do Curso de Medicina, pelo qual muito trabalhou junto 

com sua esposa, a então Deputada Rose Litro que o sucedeu em 2010/2011 e hoje o Curso é 

uma realidade, tendo formada a sua primeira turma este ano. 

                                   Buscando desenvolver toda a região, melhorando as condições de 

infraestrutura, educação, saúde e outras áreas, Litro trabalhou e conseguiu inúmeros 

recursos que possibilitaram melhores condições de vida para a população. 

                                 Uma de suas importantes conquistas para Dois Vizinhos e região foi a 

aprovação da lei de sua autoria que criou o Núcleo Regional da Agricultura no município, 

que atende hoje 07 municípios. 

                                  Quem o sucedeu na vida pública foi sua esposa, Rose Litro, que deu 

continuidade ao trabalho que Litro vinha fazendo, e, em seguida, seu filho – o atual 

Deputado Estadual Paulo Litro, agora reeleito e que, com raízes firmes que Litro plantou na 

vida pública, vem trabalhando da mesma forma, construindo dia-a-dia um Paraná melhor. 



                                 Justifico a homenagem pela longa vida pública e os grandes trabalhos 

prestados ao nosso município e região. Luiz Fernandes da Silva Litro apresenta os requisitos 

exigidos por lei municipal e é merecedor de tal homenagem. 

 

 

 

Juarez Alberton 

Vereador Proponente 

 


