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JUSTIFICATIVA - PL 0851/2020 
MANOEL GONZAGA DOS SANTOS nasceu em 01 de agosto de 1947 em 

Correntes/PE. Vindo de uma família humilde e conhecida na cidade por trazer o sobrenome do 
Rei do Baião, Luiz Gonzaga, foi um dos compositores mais conhecidos da Música Popular 
Brasileira. Estudou e trabalhou na cidade de Bom Conselho, onde conheceu sua esposa 
Josefa Pereira de Barros e tiveram 05 (cinco) filhos. 

Vieram para São Paulo em 1964, cidade que os acolheu com muito carinho, trabalhou 
desde cedo em padarias do nordeste de onde trouxe sua experiência para colaborar com a 
cidade de São Paulo. Trabalhou nos primeiros anos na cozinha do grandioso Edifício Itália 
onde conseguiu com muito esforço adquirir um terreno no bairro do Jardim Danfer e construir 
sua humilde casa. 

Em 1970 iniciou sua trajetória no bairro do Jardim Danfer trabalhando nas padarias do 
bairro e colaborou na inauguração de praticamente todas as padarias, ficando assim conhecido 
como, "Sr. Manuel Padeiro". 

Sr. Manuel foi dono de várias receitas maravilhosas, ficou conhecido como o boleiro 
mais famoso do bairro e manteve as receitas que estão até hoje guardadas. 

Infelizmente em 2016, aos 64 anos de idade, veio a falecer, deixando lembranças de 
um homem alegre e tranquilo e, em todos aqueles que o conheceu e ensinou, deixou marcas 
de seu conhecimento e luta em toda panificação da região. 

Para os moradores do bairro, a denominação da praça com o nome de Manuel 
Gonzaga dos Santos é mais que uma simples homenagem, é a representação que ele ainda 
vive no coração de cada um que o conheceu e do bairro onde viveu ao longo dos anos. 

Por seu exemplo de vida e dedicação, peço aos nobres pares a aprovação desta 
propositura. 
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