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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná
PROJETO DE LEI Nº

SÚMULA:

/2020

Denomina Praça Agostinho Pedri a área pública para esse fim (Praça 01), situada
no Jardim Buriti, da sede do Município.

SALA DAS SESSÕES, datado e assinado eletronicamente.
AILTON NANTES
VEREADOR

Texto do Projeto de Lei anexo

Documento assinado eletronicamente, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e a Resolução nº 120 de 04/06/2018 da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site da Câmara através do link:
https://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/tipautentico.xhtml, informando número do processo=39383 e o número do documento=39892
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-Ailton da Silva Nantes,Vereador
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

PROJETO DE LEI Nº

SÚMULA:

/2020

Denomina Praça Agostinho Pedri a área pública para esse fim (Praça 01), situada
no Jardim Buriti, da sede do Município.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU
E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1º Fica denominada Praça Agostinho Pedri a Praça 01, com 1.950,07m², do
Jardim Buriti (Lote 90/90-A), da Gleba Ribeirão Três Bocas, localizada entre os prolongamentos
das ruas Emílio Mahler e Francisco Vicente da Silveira (Rua “Projetada”), da Rua 02, e da área de
Reserva Legal, com 4.257,31m², todas neste loteamento.
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

SALA DAS SESSÕES, datado e assinado eletronicamente.
AILTON NANTES
VEREADOR
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná
PROJETO DE LEI Nº

/2020

JUSTIFICATIVA
A inclusa mensagem tem por finalidade denominar Praça Agostinho Pedri a área
pública para esse fim (Praça 01), situada no Jardim Buriti, da sede do Município.
Trata-se de loteamento devidamente legalizado e aprovado pela Secretaria Municipal
de Obras e Pavimentação em 14 de dezembro de 2017, sob o número de ordem 589. O núcleo
residencial se localiza na Zona Sul do Município, próximo dos Jardins União da Vitória e Nova
Esperança.
Agostinho Pedri, brasileiro, filho de Jacondo Pedri e Maria Pretti Pedri, nasceu em
23 de março de 1931, no distrito de Santa Luzia, município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina.
Caçula de quinze irmãos, frequentou o ensino primário no internato do Colégio
Marista em Curitiba, Estado do Paraná.
Em 1950, aos 19 anos, o homenageado prestou o Serviço Militar Obrigatório na
Polícia do Exército no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, durante o governo do Presidente
Getúlio Vargas.
Concluído o período no Exército Brasileiro, em 1951 foi convidado pelo Sr. Franz
Hellssmann, proprietário do Franz Hotel, localizado na então rua Duque de Caxias, esquina com a
Rua Goiás, para trabalhar como Garçom. O Sr. Franz foi casado com Alzira Pedri, prima de
Agostinho. Como tinha escolaridade superior à grande maioria dos jovens de sua época, logo
assumiu a gerência do Hotel, permanecendo nessa função até o ano de 1972.
Em 03 de janeiro de 1959, Agostinho contraiu matrimônio com Ophelia Tozzetti,
com quem teve dois filhos, Augusto Giovanni-1959 e Aloísio David-1963.
Simultaneamente aos trabalhos na Gerência do Hotel, em 1962, em sociedade com o
sogro Jacintho Tosetti e com o irmão Izidoro Pedri (mais conhecido informalmente por Doreto),
adquiriu um sítio com 36 alqueires em Tamarana, à época distrito de Londrina, hoje município. O
sítio tinha quase a totalidade da área utilizada com a produção de arroz irrigado (várzea), forma de
cultivar tradicional da região de Jaraguá do Sul. Izidoro Pedri deixou essa sociedade em 1970, tendo
sido substituído nessa parceria a cunhada de Agostinho, Amélia Tozzetti.
O homenageado também desenvolvia atividades na edificação de casas na cidade de
Londrina, comprando lotes, construindo neles residências, vendendo-as e reinvestindo os valores em
novas aquisições e edificações. Foi o precursor dos condomínios horizontais de casas, próximas
umas das outras e com entradas exclusivas e controles de acesso.
De 1973 a 1974, após deixar o cargo de gerência do Hotel Franz, frequentou o curso
Técnico em Edificações no IPOLON.
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Em 1976, com a anuência dos sócios, vendeu a propriedade rural em Tamarana e,
com o curso profissionalizante concluído, continuou com as atividades de construtor de residências
na cidade de Londrina.
Em 1980 encerrou tais atividades na construção civil e, em 1983, adquiriu outra
propriedade rural, desta vez, uma Granja de Suínos, no distrito de Guaravera, neste Município, com
área total de 5 alqueires, onde também se utilizou dos conhecimentos havidos na infância e
adolescência para desenvolver esse sistema de criação de animais, como ocorre ainda hoje na região
da Serra de Santa Catarina, nas imediações do município de Jaraguá do Sul, permanecendo nessa
atividade até o ano de 1989.
Com o advento de sua aposentadoria, Agostinho vendeu a propriedade em 1989. Em
1990 retornou a residir na sede do Município e instalou na Av. Duque de Caxias, nas imediações do
Colégio Maxi, uma pastelaria que fornecia lanches para alunos daquela escola. Ali permanecendo
até o ano de 1995.
Desativou a pastelaria e no mesmo endereço, juntamente com a sua esposa Ophelia,
instalou no local um ateliê de Costura (Conserto/Ajustes de peças de vestuário).
Infortunadamente, Agostinho Pedri faleceu no dia 06 de novembro de 2011, aos 80
anos de idade. Encontra-se sepultado no Cemitério São Pedro, nesta cidade.
Diante do exposto, apresentamos o presente Projeto de Lei à apreciação dessa
Egrégia Casa Legislativa e desde já solicitamos o voto favorável dos nobres Pares.
SALA DAS SESSÕES, datado e assinado eletronicamente.
AILTON NANTES
VEREADOR
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