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Dá denominação Antonio Carlos Bussola, à Av. 04, do  Loteamento 
Distrito Industrial de Silvania. 

    
 
  

Art. 1º - A Av. 04,  do loteamento denominado Distrito Industrial de Silvania,  com início na 
na divisa do loteamento Distrito Industrial de Silvania com a propriedade da Fazenda Capim Fino e 
término na confluência da Rua 07 e Av. 03, do Distrito Industrial de Silvania, passa a denominar-se 
Rua Antonio Carlos Bussola. 
  

Parágrafo único - Aos eventuais prolongamentos da via de que trata o presente artigo, será 
conservada a denominação ora concedida. 
 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
  
Câmara Municipal de Matão, aos 02 de  fevereiro de 2017.  
 

 

 

 
 

VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Vereador -PSB  

 
 
 
 

PROTOCOLO Nº 18/2017,  
DE 02/02/2017   ÀS 15:00 HS. 
_________________________ 

funcionário(a): marilia 
 

 
JUSTIFICATIVA: 
 

Antonio Carlos Bussola nasceu nesta cidade em 13 de abril de 1961, filho de Antonio 
Oswaldo Bussola e Apparecida dos Santos Bussola, irmão de Maria Isabel Bussola (in memorian), 
Marli Regina Bussola Gagliotti e Claudio Leandro Bussola. Seu falecimento foi no dia 28 de 
novembro de 2010.  

Existem muitas formas de passar pela vida! Como também muitas maneiras de vive-lá. O 
homenageado marcou de forma especial toda sua família bem como todos que tiveram 
oportunidade e o privilégio de sua convivência. Toninho era um menino "homem" de gestos 
singelos, amor incondicional pelos familiares e apreço com absoluta lealdade para com seus 
amigos. Companheiro inseparável de sua mãe Dna. Cida, adorava ajudar, principalmente nos 
jardins e na empresa da Família Bussola. Deixou uma saudade indescritível para todos nós. 

Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão Matonense, bem como aos 
seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da 
cidade.  


