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LEI Nº. 4072 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

 

 

Dá denominação de Prédio Público. 
 

 
 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais vigentes, 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. 1º Fica denominado de “JOÃO RIVADÁVIA PIRES DE FREITAS (TIO 
RIVA) o prédio do posto da ESF (Estratégia de Saúde da Família) 4, situado na 
Rua Serafim Bravo no Município de Tupanciretã. 

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

 

 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 12 (doze) dias do mês de 

dezembro  de 2018. 

 

 

Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito de Tupanciretã 
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HISTÓRICO DO TIO RIVA (JOÃO RIVADAVIA PIRES DE FREITAS) 

João Rivadávia Pires de Freitas (TIO RIVA) nasceu em quinze de fevereiro de 1921 no 

interior do Município de Tupanciretã. Filho de Isidro Pires de Freitas e Cândida Nunes de 

Freitas. Foi casado com Amélia Batista de Freitas com quem teve 5 filhos, 8 netos e um 

bisneto. Após o falecimento de Dona Amélia casou-se com Lorena José Rodrigues 

participando da criação de duas enteadas que lhe deram 5 netos de coração. 

Tio Riva o "Seu Riva" foi o caçula de uma família de 11 irmãos. Pecuaristas na localidade 

"Rincão dos Pires" que levou o sobrenome da família transferindo-se, posteriormente 

para São João Mirim, então município de Tupanciretã. 

Sua mãe Cândida, foi a estimuladora de seus filhos na doutrina Espirita. Dona Cândida se 

deslocava de "aranha" de S. João Mirim para Cruz Alta para frequentar o Centro Espírita, 

levando alguns de seus filhos. A irmã mais velha, Ana Maria e Riva Pires (Tio Riva) que mais 

se inteiraram na doutrina. Após a morte de seu pai Isidro, Cândida, sua irmã Ana Maria, 

    - irmão Amândio e Tio Riva com 20 anos, fundaram a Sociedade Bezerra de Menezes 

com objetivo de disseminar a doutrina, reduzindo a distância de sua morada. Tio Riva fez 

o serviço militar na arma de artilharia em Santa Maria, tendo sido relacionado para 

participar do grupo militar que participou da segunda guerra mundial, sendo 

posteriormente dispensado. 

Estabeleceu-se em são João Mirim como pecuarista, mas sempre dedicado ao espiritismo 

acompanhando as atividades de médiuns curadores como José Fernandes na década de 50, 

Adãozinho em especial entre 60 e 70 Pedro Farias no mesmo período e posteriormente 

Manoel Fernandes. Apoiou a organização do Centro Espírita do Rincão dos Pires. Em 1960 

para acompanhar o estudo de seus filhos foi para Santo Ângelo, onde participou da fundação 

do Centro Amor ao Próximo. Frequentou também o Fé Esperança e André Luis 

Após o desencarne de sua esposa Amélia, no início dos anos 80, retornou à Tupanciretã 

para residir. A irmã Ana Maria, dirigente da casa Bezerra de Menezes havia desencarnado. 

Então, participou da direção do Bezerra de Menezes. Iniciou uma nova etapa, dedicou-se 

exclusivamente a sua missão de auxiliar aqueles que sofrem. Cumpriu com dignidade e 

desprendimento até os últimos dias de sua vida, apoiado por Dona Lorena, sua nova 

companheira. Recebiam em sua casa grande quantidade de pessoas em busca de socorro 

espiritual, independentemente do culto religioso. Mesmo com o peso da idade, 94 anos, 

atendia a todos com carinho e amor, seguindo o maior mandamento de Jesus; Amar ao 

próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. 

Tio Riva sempre foi dedicado a sua missão, mantendo-se diariamente os estudos 

espiritas das obras básicas de Alan Kardec, cultivando enorme admiração. Seguidor de 

Chico Xavier. A partir dos anos 90 iniciou a leitura de Divaldo Franco. Seus mentores 

Espirituais são Kardec, Bezerra de Menezes e André Luis. 

Até seu desligamento em 11 de janeiro de 2016, Tio Riva foi um exemplo de servidor da 

Seara Espirita e da humanidade sofredora, deixando um grande exemplo a todos os 

seguidores da doutrina. 
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