
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Adroaldo Farias da Silva, nascido em 05 de janeiro de 1936, nasceu e viveu na Rua Mata Bacelar, no
bairro Auxiliadora em Porto Alegre, local que era a sua paixão. Das viagens e passeios que fazia com a
família, sempre queria voltar para o seu lar e seu bairro, onde sentia-se bem e era querido por todos. Em
1958, casou -se com Neiva Silva, sua companheira de vida e juntos tiveram duas filhas. 

Conhecido como "Seu Aldo", foi um dos fundadores do ponto de táxi da Rua Mariland, esquina com a
Rua 24 de outubro. Adroaldo Farias da Silva foi motorista de táxi, profissão herdada pelo seu pai. 

Companheiro, pai, avô, bisavô e amigo, foi um exemplo, gostava de estar rodeado pelos familiares em
todos os lugares onde estivesse.

Organizado e acolhedor, sempre estava disposto a ajudar as pessoas em sua volta. 

Faleceu em 11 de maio de 2015, "Seu Aldo" deixou um legado de amor e respeito pela nossa cidade. 

Vereador Márcio Bins Ely

Projeto de Lei

Denomina Rótula Adroaldo Farias da Silva o logradouro público não cadastrado conhecido como
Rótula da Saturnino de Brito.

 Art. 1º Fica denominado Rótula Adroaldo Farias da Silva, o logradouro público não cadastrado conhecido
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como Rótula da Saturnino de Brito –, localizada na Vila Jardim, CTM 8577004, nos termos da Lei
Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994, e alterações posteriores. 

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

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Vereador, em 11/10/2021, às
11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0287574 e o código CRC 930576E4.

Referência: Processo nº 037.00358/2021-49 SEI nº 0287574
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