Município de Tupanciretã
Procuradoria Jurídica
LEI N° 4019
24 DE MAIO DE 2018.
Dá denominação de "Rua Valdivino
Nunes de Freitas" a atual via pública
denominada de Rua "J" no Bairro da
Pedreira, no Município de Tupanciretã.
O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal,
FAZ SABER:
Que a Câmara Municipal de Tupanciretã aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada de "Rua Valdivino Nunes de Freitas" a atual via pública
denominada de Rua "J" no Bairro da Pedreira, no Município de Tupanciretã.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 24 (vinte e quatro) dias do
mês de maio de 2018.

Carlos Augusto Brum de Souza
Prefeito de Tupanciretã
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Nome: Valdivino Nunes de Freitas
Nasc: 15/04/1939
Cidade: Santa Maria
Filiação: Antônio Celestino de Freitas e Geni Nunes de Freitas.
Casado com Ana Leonardi de Freitas, desta união nasceram os filhos Antonio Augusto e
Cláudio Luís.

Com 5 anos passou a residir com a família em Tupanciretã, depois que o prefeito na época,
Dr. Hélio Franco Fernandez, contratou o seu pai para iniciar o calçamento das ruas da cidade.

Estudou nas escolas Joaquim Nabuco e Mãe de Deus. Seu primeiro trabalho foi no Armazém
de Dona Cecília Mardini, onde auxiliava no empacotamento de gêneros alimentícios.
Ainda jovem, passou a trabalhar no Banco do Estado do RS, se afastou por um período de
Tupanciretã e quando retornou, ingressou na prefeitura como motorista do caminhão.
Passados alguns anos, foi transferido para o setor administrativo da prefeitura onde por muito
tempo ocupou o cargo de Encarregado da Receita Municipal. Exímio desenhista e profundo
conhecedor da área topográfica do município, prestou relevantes serviços à Tupanciretã e ao
IBGE. Também foi convidado a ocupar os cargos de Diretor de Estradas e Secretário de Obras
do Município, funções que ocupou com competência e dinamismo. Aposentou-se como
funcionário municipal de Tupanciretã, em 1992.

Valdivino Nunes de Freitas, também teve atuação destacada na área esportiva, ainda
jovem, foi atleta do Esporte Clube Gaúcho e no final da década de 70 e anos 80, ocupou o
cargo de Diretor de Patrimônio do Grêmio Esportivo Pedro Osório(GEPO). Foi um dos
fundadores da Associação Atlética dos Servidores Municipais(AASMT) e integrou o quadro de
bolonistas da entidade. Era torcedor do GEPO e do Grémio.

Valdivino Nunes de Freitas faleceu no dia 4 de fevereiro de 2010 em Santa Maria, vítima de
complicações decorrentes do diabetes.

