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SÚlfUt A,: Denomina Euracy Eugenio Fertonani a atual via pública (Rua Projetada 08) do
Jardim Verona (Lote ne 68169-N69-B-1 da Gleba Jacutinga - Zona Norte), da sede

do Município.

SAT.ADAS SESSOES, 23 de agosto de 2018.
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Texto do Projeto de Lei anexo



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

PRoJETO on lu ne l20tE

SÚnfUf,¡.¡ Denomina Euracy Eugenio Fertonani a aþ;mrl via pública (Rua Projetada 08) do
Jardim Verona (Lote ne 68169-N69-B-l da Gleba Jacutinga - Zona Norte), da sede

do Município.

AC,LMARAMUNICIzAL DE LùNDRTNA, EsrADo Do pARANÁ,apnovou
E EU, PREFEITO DO MIINICÍPrO, SANCTONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 19 Fica denominada Rua Euracy Eugenio Fertonani aatual via pública @ua
Projetada 08) do Jardim Verona (Lote ne 68169-N69-B-1 da Gleba Jacutinga - Zona Norte), da

sede do Município, que se inicia na confluência com a ttRua Projetada l2rr (prolongamento da
Rua Osmar Olívio Kleber) e termina na divisa com as áreas de terras do Lote ns 70 dessa mesma

Gleba, tendo de um lado a Quadra 12 e a Quadra 05 e parte daárea de terras do Lote ne 70 da

Gleba Jacutinga, e do outro lado a Quadra 11 e a Quadra 04 e parte da fuea de terras do Lote ne 70

da Gleba Jacutinga.

Art.29 Fica o Executivo autorizado a modificar os limites da via denominada pelo

artigo l9 desta Lei quando ocorrer o prolongamento desta em consequência da implantação de

novos loteamentos devidamente aceitos pelo Município ou em situação natural de prolongamento.

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contriírio.

SALADAS SESSÕES, 23 de agosto de 2018.

TIO DOUGLAS
VEREADOR
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JUSTIF'ICATIVA

A inclusa mensagem tem por funalidade denominar Euracy Eugenio Fertonani aattal
via pública (Rua Projetada 08) do Jardim Verona (Lote ns 68169-N69-B-1 da Gleba Jacutinga -
ZonaNorte), da sede do Município.

E assim o fizemos a pedido dos familiares da reverenciada, que querem lhe prestar
esta homenagem dando seu nome à referida via pública.

Trata-se de loteamento devidamente legalizado e aprovado pela Secretaria Municipal
de Obras e Pavimentação sob o número de ordem 367, aprovado em 26 dejunho de 2015. Esse

núcleo residencial estrá localizado na Gleba Jacutinga - ZonaNorte de Londrina, mais precisamente

ao lado do Jardim Aliança.

Euracy Eugenio Fertonani era natural de Ourinhos (SP), nascida em 15 de março de

1924, filha de Joaquim Eugenio e Roza Petrucci. Era casada com Pedro Fertonani, com quem teve
quatro filhos: Maria Aparecida, Pedro, Luiz Antonio e Paulo.

A homenageada, filha de imigrantes, seu pai Joaquim Eugênio, proveniente de

Portugal, e sua mãe, Rosa Petrucci, descendente de it¿lianos, chegou a Londrina aos 10 anos de

idade em 1934, começando a trabalhar muito cedo juntamente com sua mãe, que tinha uma
lavanderia na Rua Mato Grosso, onde lavavam e passavrrm os ternos de linho puro dos ingleses

fundadores da cidade. Seus familiares moram até hoje em Londrina.

Veio a falecer em22 de março de2013, no Hospital Evangélico de Londrina, tendo

sido sepultada no Cemitério São Pedro, deixando saudosos parentes, amigos e familiares.

Revela-se desnecessiirio discorrer mais pois a biografia acostada ao projeto
comprova satisfatoriamente a justeza dahon¡aria ora proposta.

Diante dessas razões, solicitamos o apoio dos demais Pares.

SALADAS SESSÕES, 23 de agosto de 2018.

DOUGLAS
VEREADOR



HOMENAGEADO: EU c k
Documentos necessários:
L Cópia do Atestado de Óbito
2. Cópia da Carteira de Identidade ou Registro de Nascimento do homenageado
3, Dados Pessoais:
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Local de Nascimento lcidàde/estado/nafs):
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Data de Falecimt2e/ülc3

Mãe
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Nome do Cônjuge e no de filhos: f]
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Telefones para contato
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Dados Biográficos (informações sobre o tempo de residência no Municlpio, atividades profissionais e

outras ue

Caso o espøço øclma seja lnsuficiente, favor ulilizar o verso desle formuldrlo,

Declaramos que os dados acima estão corretos e são verdadeiros, bem como temos ciência de que serão

utilizados para a tramitação do Projeto de Lei e para aredação da biografia do homenageado.
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Elaborado por Sandra Márcia Sbizera

Londrina, 3rd-zo'B



Biografia de Euracy Eugênio Fertonani

Euracy Eugênio Fertonani, filha de imigrantes, seu pai Joaquim

Eugênio, proveniente de Portugal, e sua mãe, Rosa Petruci,

descendente de italianos, chegou a Londrina aos L0 anos de

idade em 1934, começando a trabalhar muito cedo juntamente

com sua mãe, que tinha uma lavanderia na Rua Mato Grosso,

onde lavavam e passavam os ternos de linho puro dos ingleses

fundadores da cidade, casou-se com Pedro Fertonani, com quem

constituiu família, tendo quatro filhos, que moram até hoje nesta

cidade de Londrina.
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CERTIDÃO DE óelro
Nome

EURACY EUGENIO FERTONANI
Matrícula

079889 01 55 2013 4 001 03 387 0060495 02

ffi
Sexo

Feminino
Eleitor

Não

Ano

2013
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03

O conteúdo da certidão é verdadeiro' Dou fé'

Londrina -PR, 16 de março de2
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Cor

Ourinhos-SP "
Naturalidade

Viúva 89 anos "
Estado civil e idade

1.185.090/ssP/PR "
Documento de identificação

(Município ec remaçáo

Londri a-Pn RemSão Pedro aa
em noitéc

conhecido)se
ARISTEU FERTONANI "PEDRO

renal crôn¡caalzheimer, insuficiênciaumonla
Causas aa

cemia, bronco

Data e hora do falecimento

Vinte e dois de m de dois mil e treze, às 12h 00min "
Local do falecimento

em Londrina-PR "ital EvaHo

Dia

22

Nome do Offcio

ï;c;firiõ de Registro civil e 60 Tabelionato de

Nofas

de Souza PiresEduardo Ma

Paraná

UF
Estado doLondrinaComarca deMunicípio e

Endereço

Rua Pio Xll, 65 Centro
CEP: 86.020-380 - Fone: 3323-7743

Rua

r :- 'i:

em



Jt.t..E_--.--

æ,.,.-...F7, e,(Í¡v;ñ' ,.-rãñ'¡

i-*G-J.'¡


