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Dá denominação de Antonio Rosa à Rua 18 do loteamento Parque Flamboyant na cidade de Matão.


         Art. 1º A Rua 18, do loteamento Parque Flamboyant, nesta cidade, com início na divisa do loteamento Parque Flamboyant com a Av. A e término na Av. 06 do loteamento Parque Flamboyant, passa a denominar-se Avenida ANTONIO ROSA.

        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 julho de 2017.
                       




SONIA MARIA FERRAZ DE MOURA
Vereadora - PEN


PROTOCOLO Nº 1603/2017, 
DE 13/07/2017  ÀS 12:16 HS.
_________________________
funcionário(a):


JUSTIFICATIVA:

Antonio Rosa nasceu em Dourado/SP, no dia 02/02/1933, casou-se com Laudelina Oliveira Rosa e veio muito jovem para Matão.
Morou muito tempo na Fazenda São João (agora Baldan) trabalhando como motorista.
Mudou-se para a cidade em 1964, na Rua Castro Alves, nº 85 V. Mariani, onde viveu até o fim de sua vida.
Trabalhou muito vendendo verduras e peixes em uma perua, após ter trabalhado na Citrosuco, e sofrido um acidente de trabalho e ser dispensado.
Mas graças a Deus, como ele mesmo dizia, conseguiu se recuperar e depois de muitas cirurgias no braço, que ele por pouco não moeu durante a limpeza de uma máquina que foi ligada.
Voltou a trabalhar na indústria Marchesan Implementos Agrícolas, como motorista interno, onde transportava peças de um local para o outro, lá ele se aposentou em 1993.
Comprou um caminhão (pequeno) e passou a trabalhar com o mesmo, fazendo frete (tinha seu ponto próximo à prefeitura), gostava de trabalhar, chegava em casa e ouvia suas modas de viola muito bem, tem uma foto do Jair Rodrigues no início da carreira com a viola que era dele (eram amigos na infância).
Deixou 2 filhas e 1 filho, todos casados, netos e netas, bisnetos e a esposa D. Laudelina, muita saudade e a certeza que trabalhou muito e isso edificou seu caráter, dos seus filhos e descendência.
Faleceu em 03/03/2017 com complicações pulmonares e insuficiência renal, deixou exemplo de vida, perseverança e honestidade.

