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Dá denominação de Adail de Paula à Rua 01 do loteamento Parque Flamboyant na cidade de Matão.



         Art. 1º A Rua 01, do loteamento Parque Flamboyant, nesta cidade, com início na divisa do loteamento Parque Flamboyant com a Av. João Marchesan e término na divisa do loteamento Parque Flamboyant com a Av. Dr. Laerte José Tarallo Mendes, passa a denominar-se Avenida ADAIL DE PAULA.

        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 10 de maio de 2017.
                       





LUIS CONSTANTE MANSINI
Vereador - PSC



PROTOCOLO Nº 1056/2017, 
DE 11/05/2017   ÀS 14:57 HS.
_________________________
funcionário(a):




JUSTIFICATIVA:

Adail de Paula (in memoriam), mais conhecido como Mussum, nasceu na cidade de Matão em 10 de junho de 1930, na fazenda Passa Cinco, filho de Bento de Paula e Maria de Paula, família humilde de lavradores, sendo que ainda quando era pequeno sua mãe faleceu, passando assim a ser criado por sua madrasta.

Estudou até o quarto ano, vindo posteriormente a casar-se com Tarsidia Polinari, carinhosamente chamada de Dona Tercília, tiveram 09 filhos sendo 07 homens e 02 mulheres: José Roberto, Maria Salete, Osvaldo Aparecido, Sérgio Donizete, Elizabeth essa vindo a falecer precocemente com 07 meses de idade, Tirso Luiz, Marcos Antônio, Sílvio Carlos e Alexandre.                    
Era motorista de profissão, morava na fazenda Sertãozinho e com o passar dos anos mudou-se para fazenda Artimonte, onde se tornou motorista particular da Família Artimonte, depois de um tempo mudou-se para fazenda Cambuhy de Café.                       

Costumeiramente nos finais de semana gostava de jogar futebol com os amigos no time da fazenda e modestamente era muito bom de bola e a noite adorava sair com a esposa para os arrasta-pés, mas as crianças tinham que ir junto. Contava a Dona Tercília que quando as crianças dormiam ela as colocavam embaixo do banco, porque só arredava o pé do forró quando terminava.
E com o passar do tempo na fazenda Cambuhy mudou-se para fazenda Primavera e posteriormente para Vila Pereira onde firmou residência.

Nesta época iniciou mais uma jornada profissional, desta vez prefeitura municipal de Matão, como motorista escolar, onde tinha como principal atribuição buscar as crianças da zona rural para as escolas do município, neste mesmo tempo trabalhava também com um caminhão basculante.

Em um determinado dia em uma entrega numa casa no centro da cidade uma criança chamou-lhe de Mussum, e foi aí que nasceu o seu apelido.

Os anos passaram e da prefeitura ele foi transferido para o Hospital Carlos Fernando Malzoni, para ser motorista de ambulância, sendo que nesse período numa determinada emissora de TV, o município de Matão participou de um programa denominado “Cidade contra Cidade” e Matão foi contemplada com uma ambulância e o seu Adail foi convocado para ir a São Paulo buscar essa ambulância e ele se orgulhava muito disso.                        

O senhor Adail teve 01 genro, 05 noras, 12 neto e 07 bisneto.                       

E com a aposentadoria veio o tempo de aproveitar a família e com o passar dos anos sua esposa ficou muito doente, foi onde ele passou a dedicar seu tempo à cuidar dela e na medida do possível fazer suas vontades, sendo que depois de um tempo acamada ela veio a falecer.                      
Mesmo assim sempre cuidando das coisas com carinho adquirir o gosto de fazer a sua própria alimentação,  quando não sabia perguntava para saber se estava fazendo certo, dentre algumas coisas, gostava de fazer rolo de relógios, rádios e pulseiras com os amigos na praça ou até mesmo em frente de casa.

Até então que a sua vida pediu mais cuidados com a saúde o que infelizmente o deixou muito debilitado passando por várias cirurgias, cirurgias essas que deixaram uma de suas pernas frágeis e dependente de outras pessoas para cuidar dele.                        

Viveu muito tempo assim frágil e doente até que um dia Deus o chamou para os seus braços, vindo a falecer no dia 08/04/2015.

 
  



LUIS CONSTANTE MANSINI
Vereador - PSC
