
PROJETO DE LEI  Nº CM Nº 54/2021

Denomina ‘Leslie de Alvarenga’ a Rua Seis, no
Bairro  Residencial  Lagoa  Park,  neste
Município.

O povo do município de Divinópolis por seus representantes, aprova, e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica denominada ‘ Leslie de Alvarenga’, a Rua ‘Seis’, localizada no

Bairro Residencial Lagoa Park, neste município.

Art.  2º  -   A  Prefeitura  Municipal  providenciará  a  colocação  de  placas

indicativas  no  local,  bem como  a  devida  comunicação  à  Empresa  Brasileira  de

Correios  e  Telégrafos  –  ECT,  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -

COPASA, Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, Empresas de Telefonia

e Cartório de Registro de Imóveis.

 Art. 3º -  Justificativa da presente lei é parte integrante da mesma e com ela

se publica.

 Art. 4º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

.

Divinópolis, 08 de março de 2021.

_________________________________
Hilton de Aguiar

Vereador de Divinópolis MDB



JUSTIFICATIVA

Leslie  Carlos  de  Alvarenga,  brasileiro,  nascido  em  Divinópolis  aos  24  de

novembro de 1980, filho de Dona Irani Teixeira de Oliveira Alvarenga e Sr. Antônio

Carlos de Alvarenga, Irmão de Michelle Alvarenga de Oliveira e Gisele de Alvarenga

Oliveira.  

 Leslie era casado com Sheila Cristina De Oliveira Alvarenga e pai de Letícia

Camargos Alvarenga. Lelinho como era carinhosamente chamado pelos familiares e

amigos também era bem conhecido pelo codinome “Boiadeiro” devido a ser neto do

muito conhecido Boiadeiro fabricante de carroceiras no bairro Porto Velho. Viveu

parte de sua vida no bairro Porto Velho onde morou e também trabalhou na fábrica

de seu avô, e parte de sua vida também no bairro Interlagos.

 Profissionalizou-se como torneiro mecânico. Lelinho foi um bom marido e um

pai dedicado e amável a sua princesa Letícia. Era uma pessoa do bem, sempre

disposta a ajudar em tudo e a todos sem medir esforços. Sempre pró-ativo e nunca

faltava um sorriso no rosto.

 Com todas as dificuldades e despesas do lar ainda estava sempre à ajudar na

casa da mãe que vivia com as irmãs e o sobrinho Alexsandro Romano, pois perdera

o pai  ainda criança.  Uma pessoa de muitos amigos e também sempre tentando

ajudar a ponto de se preocupar como se fosse pai destes. Era apaixonado pelas

brincadeiras  antigas  em  especial  o  trole  (carrinho  de  rolimã)  onde  ficou  bem

conhecido em grande parte do Brasil.

 Lelinho  (Boiadeiro)  partiu  desta  vida  fazendo  uma  das  coisas  que  mais

gostava brincando e sorrindo em cima de um carrinho de rolimã no dia 06 de maio

de 2018. São essas as razões  que nos motivam a apresentar o presente Projeto de

Lei Ordinária que, ouvido o Plenário, seja aprovado por esta casa por saber que irá

eternizar sua memória.

Divinópolis, 08 de Março de 2021.

HILTON DE AGUIAR

Vereador de Divinópolis




