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O "de cujus" Pedro Luiz Matavelli, nasceu na cidade de Matão em 14 de agosto de 1922, 
filho de Josué Matavelli e Julia Villa, imigrantes italianos radicados no interior do Estado 
de São Paulo. Passou sua juventude trabalhando na lavoura de café no ano de 1945. Ainda 
na turbulência da 2° Guerra Mundial se aventurou partindo para a Capital do Estado de São 
Paulo, a fim de prosperar. Instalou-se em São Miguel Paulista onde foi trabalhar como 
operário na Companhia Nitro Química como funcionário efetivado. Já com seu emprego 
garantido voltou à cidade de Matão para buscar seus familiares que lá deixara, e trouxe seus 
pais e irmãos. 
 
Logo se casou com Maria Thereza Mauri, que se tornou mais um membro da família 
Matavelli. Sempre preocupado com o futuro, nas horas de folga dedicava-se a aprender 
uma profissão mais qualificada, onde pudesse dar mais condições para sua família, que 
aumentou com o nascimento de seu primeiro filho em 1947. 
 
Em 1949, devido a problemas de saúde, mudou de função na Companhia, curiosamente foi 
o primeiro passo para ele partir para sua prosperidade, já que estava com sua nova 
profissão: "alfaiate". 
 
Em 1950, instalou-se em Ermelino Matarazzo, precisamente no Jardim Belém, montando 
seu primeiro estabelecimento no bairro. 
 
Com muita vontade e dedicação, ao lado de sua esposa de quem sempre teve o maior apoio, 
em 1951, comprou sua primeira propriedade um terreno localizado no Parque Boturussu, 
onde construiu sua primeira morada. 
 
Depois de um determinado período adquiriu mais um imóvel, localizado na principal 
avenida do bairro, Av. Paranaguá, possibilitando seu primeiro estabelecimento com sede 
própria. 
 
Sempre procurou ajudar, orientar e aconselhar ao longo de sua vida, participando na área 
social e comercial de forma honesta e construtiva. Foi um dos fundadores do Clube de 
Dirigentes Lojistas de Ermelino Matarazzo, realizou e promoveu vários eventos junto a 
sociedade. 
 
Mesmo afastado de suas atividades comerciais, foi representante do bairro nas 
comemorações dos 450 anos da fundação da cidade de São Paulo, participando do desfile 
de carros alegóricos promovido pela nossa Prefeitura. 
 
Nos 55 anos vividos neste bairro, junto com sua amada esposa, construiu sua família com 
cinco filhos e um nome de referência de patrimônio da sociedade de Ermelino Matarazzo. 



Nos deixou desta vida, no último dia 05/10/2005, onde marcou sua passagem com 
ensinamento de muitas lições de dignidade e respeito, ao longo de seus 83 anos. 
 
Por tal motivo esta singela homenagem é o mínimo que se pode fazer para esse grande ser 
humano que muito fez para o bairro de Ermelino Matarazzo e para a cidade de São Paulo. 
 
Destarte, requeiro dessa E. Casa Legislativa, contando com os Nobres Vereadores, para a 
aprovação do presente Projeto de Lei, diante o caráter relevante vislumbrado. 


