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Dá denominação de Luis Gonzaga Galvão - Bonga à Avenida A, que confronta como o loteamento Parque Flamboyant na cidade de Matão.


         Art. 1º A Avenida A, que confronta com o loteamento Parque Flamboyant, nesta cidade, com início na Av. João Marchesan e término na confluência da Av. Ludwig Eckes com a Av. José Gonçalves, passa a denominar-se Rua  LUIS GONZAGA GALVÃO - Bonga.

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

         Art. 2º Esta lei entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Matão, aos 06 de abril de 2017.
                       



EDNALDO LEÃO DA ROCHA – NAU
Vereador - DEM

PROTOCOLO Nº 732/2017, 
DE 06/04/2017   ÀS 14:10 HS.
_________________________
funcionário(a):

JUSTIFICATIVA:
Luis Gonzaga Galvão (in memoriam), mais conhecido como Bonga, nasceu em Matão no dia 8 de abril de 1953. É o segundo dos seis filhos de Anayr Marcondes Galvão e Benedicto Galvão (in memoriam).
Estudou na Escola de Serviço de Educação Pré-Primária, depois no Colégio Professor Affonso Lemos Ginasial, onde formou-se auxiliar de escritório e técnico em contabilidade.
Seu primeiro emprego foi na empresa Fischer S/A, de 24 de abril de 1967 até 5 de outubro de 1970, na função de operário. Posteriormente, em 6 de outubro de 1960, entrou na empresa Bambozzi S/A Máquinas Elétricas, na função de aprendiz de mecânico. Na mesma empresa, em 22 de março de 1975, passou a ser soldador. Se aposentou na Bambozzi em 3 de julho de 1994, porém continuou trabalhando lá até 2013.
Casou-se com Aparecida de Lourdes da Silva Galvão, com quem teve três filhos: Cléber, Paula e Tamires. Tem cinco netos: Luis Gonzaga Galvão Neto, Gabriela Galvão Paviani, Júlia Galvão Vicente, Maysa Galvão Vicente e Enzo Galvão Paviani.
Foi comerciante, proprietário do Restaurante do Bonga por muitos anos até vendê-lo. Residia com a família em Matão, no Jardim Buscardi. Como músico, participou da Banda 'Sociedade Esportiva Bambozzi' e da Banda Marcial 'Flamínio Malzoni'. Em 2007, fundou o Bloco Carnavalesco 'Os Onça', permanecendo à frente do mesmo até 2016.
Em meados de 2016, Bonga foi diagnosticado comum câncer maligno e lutou contra a doença durante oito meses, até que, infelizmente, no dia 12 de março de 2017, faleceu aos 63 anos.
Bonga era um homem, cuja bondade era sua principal característica. Era muito conhecido em Matão e muito querido pelos familiares e amigos, que lamentam muito sua morte e sentirão saudades eternamente.
