
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

                                                                                                                                     EXPOSIÇÃO DE
MOTIVOS

Encaminho a esta Casa Legislativa Municipal o presente Projeto de Lei, que visa a denominação da rua
cadastrada hoje, como Rua 47 – Lot. Pres. Costa e Silva, Bairro Rubem Berta.

Todas pessoas vivem uma única vida, outras vivem duas, a depender da lembrança de quem fica. Algumas
pessoas podem viver por muitas gerações, outras eternamente.

A diferença entre viver uma vida única ou pela eternidade reside nas atitudes tomadas na vida biológica. A
grade maioria das pessoas que perdem algum ente querido lembram deste com carinho, amor e saudade. Isso
tudo pela relação que tiveram em vida.

Os que vivem eternamente, realizaram feitos grandiosos durante sua passagem no Planeta Terra. Ninguém
discute a eternidade dos maiores ícones esportivos, artísticos, religiosos e até mesmo políticos.

Sra. Olmira Leal de Oliveir, nasceu em 18 de junho de 1902, na localidade de Camaquã, em Caçapava do
Sul, filha de Francisco José de Oliveira e Auta Coelho Leal de Oliveira. Aos 21 anos de idade foi recrutada
para integrar as fileiras da Brigada Militar, como enfermeira e combatente no 1º Regimento de Cavalaria,
hoje 1º Regimento da Polícia Montada, com sede em Santa Maria. Graduada a cabo e devido a sua baixa
estatura, atendia por “Cabo Toco” participou de movimentos revolucionários de 1924 e 1926, tendo deixado
a corporação em 1932, com destaque de bravura.

Mesmo sendo considerada uma heroína, a Cabo Toco apenas recebeu notório conhecimento público, em
1987, quando Nilo Bairros de Brum e Heleno Gimenez venceram a 5ª Vigília do Canto Gaúcho de Cachoeira
do Sul com uma canção contando a sua história, na voz de Fátima Gimenez.

 Assim, a Sra. Olmira era uma mulher forte, guerreira, símbolo vivo da história do Rio Grande do Sul,
falecendo em 21 de outubro de 1989, em Cachoeira do Sul, mas vivendo eternamente nas lembranças das
pessoas com quem conviveu.

Por tais motivos, é de justíssima causa a homenagem e a consagração de um logradouro em seu nome. 

Ante o exposto, encaminho a presente proposição, findando o acolhimento dos nobres pares. 

 

PROJETO DE LEI

Denominando Rua Cabo Toco o logradouro público cadastrado como Rua 47 – Lot. Pres. Costa e
Silva, Bairro Rubem Berta.

Art. 1º.  Fica denominada Rua Cabo Toco o logradouro cadastrado, hoje cadastrado como Rua 47 – Lot.
Pres. Costa e Silva, Bairro Rubem Berta.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor da data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em



06/06/2022, às 10:27, 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 0393742 e o código CRC E84FBF71.

Referência: Processo nº 025.00046/2022-28 SEI nº 0393742

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

