
06/07/2022 08:14 SEI/CMPA - 0404051 - Minuta de PLL (Projeto de Lei do Legislativo)

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=436801&inf… 1/2

MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Affonso Lunardelli nasceu em 29 de agosto de 1923, em linha Várzea Grande-Pu�nga, cidade de Encantado,
localizada no interior do Rio Grande do Sul. Filho de humildes imigrantes italianos, trabalhava na lavoura e
com criação de suínos. A família, de origem católica, ajudou a construir a igreja Nossa Senhora do Rosário
da cidade. Em 1962, transferiu-se para Porto Alegre com toda a família com obje�vo de oferecer estudos
para os filhos. Assim, ele arrendou suas terras, pois o cunhado, Arlindo Polese, ofereceu sociedade no
comércio do ramos de gêneros alimen�cios, e, com isso, abriu um armazém de secos e molhados no bairro
Vila Nova que prosperou para um atacado no mesmo endereço. No bairro Vila Nova, par�cipou a�vamente
da Igreja São José e, também, na Festa da Uva e Ameixa, as quais eram muito concorridas na época. Em
1974, dissolveu a sociedade com o cunhado e sobrinhos e iniciou sua história pessoal com seus filhos em
Belém Novo. A loja era administrada pela filha mais velha, Merli,  no an�go prédio onde funcionava um
cinema. Com o passar do tempo, o comércio foi se ampliando e novas construções foram erguidas.

O amor ao trabalho e seu senso de união sempre foram caracterís�cas muito fortes nele. Seu ponto forte
era a capacidade de superar obstáculos, como quando sua loja, com menos um ano de construção, foi
destruída por um incêndio em 31/07/1983 (ainda não havia no bairro Estação de Bombeiros), ou quando,
em outubro de 1995, ocorreu um tornado que danificou parte do telhado da loja. Affonso sempre
enfrentou com muita humildade e fé os desafios. Dessa forma, não se deixava abalar, sempre confiante,
reinventava-se, seguindo os negócios. Sua religiosidade era muito forte e isso o fortalecia. Sempre fazia um
breve relato da homilia das missas para a família na mesa nos almoços de domingo.

Par�cipava do Apostolado da Oração junto com a esposa e con�nuou mesmo depois de ficar viúvo, em
1995. As festas da Nossa Senhora dos Navegantes, em fevereiro, e da Padroeira eram agenda certa para ele,
bem como as reformas que se faziam necessárias na igreja, nas quais estava sempre engajado.

Parte importante da comunidade, acompanhou a comissão de moradores do bairro na solicitação da
agência do Banrisul. Na época, a jornalista do governador Sinval Guazzeli era cliente do Supermercado e
trouxe de presente a foto da comissão que esteve com o governador. Ainda, fazia questão de ajudar com
alimentos no “sopão” da Escola Evarista Flores da Cunha. Com o Grupo Escoteiros, incen�va as campanhas
no bairro. Ainda, ajudava o CTG Piquete da Amizade e o CTG Lançeiros da Zona Sul.

Trabalhou por 27 anos no comércio de Belém Novo e, sempre que solicitado, colaborava com muitas
pessoas, facilitando as situações e, ainda hoje, a família escuta relatos de auxílio que ele oferecia . A família
sempre foi para ele seu maior patrimônio e seus netos eram mo�vo de orgulho. Affonso faleceu em 02 de
maio de 2000, com 76 anos de idade, devido a leucemia.

Os filhos e nora par�ciparam da campanha “Abraçados pelos Apóstolos", na igreja Nossa Senhora de Belém,
doando um vitral em sua homenagem, de sua esposa e de seus filhos falecidos, por representar uma marca
de sua devoção e fé que sempre foram muito fortes.

Em 2023, será comemorado o centenário de Affonso Lunardelli que deixou para sua família imprescindíveis
ensinamentos.

 

Por seu legado e exemplo de vida, proponho denominar Rua Affonso Lunardelli o logradouro público
cadastrado conhecido como Rua Sete Mil e Duzentos, localizado no Bairro Hípica.

 

Porto Alegre, 27 de junho de 2022.



06/07/2022 08:14 SEI/CMPA - 0404051 - Minuta de PLL (Projeto de Lei do Legislativo)

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=436801&inf… 2/2

 
VEREADOR GILSON PADEIRO

 
 

PROJETO DE LEI
 

Denomina Rua Affonso Lunardelli o logradouro público cadastrado conhecido como Rua Sete Mil Duzentos –,
localizado no Bairro Hípica.

 
Art. 1º Fica denominado Rua Affonso Lunardelli o logradouro público cadastrado conhecido como Rua Sete
Mil e Duzentos, localizado no Bairro Hípica, com base na Lei Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994, e
alterações posteriores.
Parágrafo único. As placas denominativas conterão, abaixo do nome do logradouro, os seguintes dizeres: Pai,
avô, amigo e devoto.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Gilsomar da Silva, Vereador, em 27/06/2022, às 11:56,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0404051 e o código CRC 01D2D281.

Referência: Processo nº 165.00128/2022-13 SEI nº 0404051
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