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PROJETO DE LEI Nº     ................../2017 

 
 
 

“DÁ DENOMINAÇÃO OFICIAL A UMA 
VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO – 
ESTRADA ORIVAL XAVIER DOS REIS”. 
 
 

 
 

 

 

           Art. 1º - Fica oficialmente denominada de “ESTRADA ORIVAL XAVIER DOS 

REIS”, a Estrada que se inicia em entroncamento com a Estrada que dá continuidade com a Rua 

João Demétrio dos Reis distando 275 m do entroncamento com a Estrada Arnildo Freiberg 

contados do sentido Quebrada do Rio dos Sinos ao Sertão do Rio dos Sinos, tendo seu 

desenvolvimento à direita no mesmo sentido. Tem comprimento aproximado de 350 m 

terminando nas proximidades da margem direita do Rio dos Sinos. 

 
  

 

           Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

 
 

Gabinete do Vereador, 30 de outubro de 2017. 
 
 
 

______________________________ 
Vereadora Sandra de Ávila 

 PP 
 

______________________________ 
Vereador Omar Moro 

 PP 
______________________________ 
Vereador Djalmo Gomes Ribeiro 

 PP 
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Justificativa 

 
 

                                    Acolhendo solicitação de familiares e amigos de Orival Xavier dos 

Reis, venho pelo presente projeto de lei prestar uma homenagem a um cidadão, com 

um nome de rua em nosso município. 

                        Justifica-se o referido Projeto de Lei pela história de vida do Senhor 

Orival Xavier e sua ligação com a Comunidade Quebrada do Rio dos Sinos. 

                       Nasceu no dia 27 de agosto de 1925, foi agricultor. Casou-se com 

Orlandina Lopes dos Reis e deste casamento tiveram 7 filhos: Oldrado, Djalmo, Janete, 

Jussane, Gislaine, Reginaldo e Jaqueline. Faleceu em 04 de março de 2004. 

                                   Pessoa simples, porém, um homem de coração enorme, sempre teve um 

bom relacionamento com a vizinhança, bem como com seus familiares.  

                      A homenagem feita através da denominação de rua justifica-se desta 

forma.  

                       Solicitamos aos nobres vereadores a aprovação desta lei, a fim de 

que possamos homenagear seu ilustre morador. 

                  Assim sendo, contamos com o apoio e a pronta acolhida dos nobres 

colegas na aprovação desta justa homenagem, submetemos a matéria à apreciação. 
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CURRICULUM 

 

 

                    Orival Xavier dos Reis nasceu no dia 27 de agosto de 1925 e faleceu no dia 04 

de março de 2004, com 78 anos. 

                    Nasceu, viveu a infância, adolescência, mocidade e a velhice sempre na 

mesma propriedade. 

                    Aos 24 anos, casou-se com Orlandina Lopes dos Reis. Deste casamento 

tiveram 7 filhos: Oldrado, Djalmo, Janete, Jussane, Gislaine, Reginaldo e Jaqueline. Foi o 

melhor ponteiro direito que jogou no extinto Juventude e Passo do Marco. 

Posteriormente jogou no Olaria por vários anos.  

                    A rede de luz que existe na rua, foi adquirida por ele através de um 

empréstimo bancário. Para construir os bueiros ele comprou canos e cedeu cascalho 

para deixar a estrada transitável. Enquanto viveu a estrada foi conservada, 

encascalhada e limpa. 

                    Gostaríamos de homenageá-lo, colocando seu nome na estrada que inicia na 

Rua João Demétrio dos Reis, atravessando grande parte de sua propriedade e 

terminando no Rio dos Sinos, conhecida como Beco do Lambari. 

 


