Conduzido por seus Pais, Neil e Hellé-Nice, leões de juba larga,
iniciou no movimento Leonístico como LEO no final dos anos 70, no anterior
Distrito L-5, no Lions Clube Araraquara Santa Cruz. Participou ativamente do
movimento LEO até sair de Araraquara para estudar em 1981.
11 anos após, retornou a Araraquara e em 2 meses tomou posse
como Companheiro Leão, agora no Distrito LC-3, no mesmo LC Santa Cruz.
Foi Presidente do Clube por 4 vezes, ocupou diversos cargos de
Diretoria no Clube.
Foi Presidente de Divisão e de Região, Assessor de Estatutos e
Assessor de Eleições do Distrito LC-3, é Leão Orientador, ocupou o cargo de
2º Vice e 1º Vice Governador.
Nasceu na cidade de Araraquara/SP aos 26 dias do mês de
Outubro do ano de 1961.
Cursou escola pública até o 1º ano do antigo Colegial, tendo
cursado os dois últimos anos em escola particular no ano de 1978.
Continuou suas atividades estudantis, iniciando o curso de
Engenharia Elétrica na Fundação Educacional de Bauru, no ano de 1981,
ministrando aulas particulares e onde permaneceu até 1986, quando realizou
sua transferência para o Curso de Engenharia Eletrônica na FEI - Faculdade de
Engenharia Industrial na cidade de São Bernardo do Campo/SP.
Passou a residir na cidade de São Paulo e iniciou estágio na área
de engenharia eletrônica na empresa Dataregis, onde, após dois anos, ainda
estudante, foi contratado para implantação de sistemas. Mudou de escola para
a FESP.
Neste período conheceu Mara, que estudava na FEI e casaramse no ano de 1989, ocasião que em razão das diversas atividades profissionais
e, também do casamento, largou o Curso de Engenharia no meio do 4º ano
com o conceito de que "iria se formar na vida".
Foi convidado a trabalhar na empresa Pão de Açúcar, onde
permaneceu por um ano nas Lojas de Conveniência Express. A seguir foi
convidado para desenvolver duas lojas de conveniência, a Pratic, para o
empresário J. Hawilla com quem trabalhou cerca de dois anos até retornar a
Araraquara no ano de 1992.
Trabalhou com seus pais na Livraria Acadêmica por alguns anos
até que no ano de 1996 iniciou uma carreira em administração de Shopping
Centers, começando pelo Tropical Shopping em Araraquara e posteriormente
nas cidades de Limeira, Jacareí, Franca e Ribeirão Preto.

Neste período, por diversas vezes, foi alertado por seus pais, Neil
e Hellé-Nice, para ter um diploma, até que em 1997, retornou aos bancos
escolares, agora, por indicação de seu amigo Valdir Massucato, no Curso de
Direito da Uniara, em Araraquara.
Concluiu o Curso de Direito em 2001 e no ano de 2004 iniciou sua
carreira jurídica, agora como Advogado ao lado do Dr. José Welington Pinto,
seu estimado e querido Tio e um grande leão. Nesta época também retornou
as suas atividades de magistério e, desde então, é Professor Universitário,
ministrando aulas de Prática Jurídica na Uniara - Universidade de Araraquara.
José Luiz e Mara têm três filhos, Rodrigo nascido em 17 de
novembro de 1990 e falecido em 07 de agosto de 1991, Mauricio,
fisioterapeuta, com 23 anos e Mateus, estudante de Direito com 19 anos.

