
 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente. 

  

 

 

                            O Vereador que este subscreve apresenta á consideração de 

Vossa Excelência e do Colendo Plenário, o seguinte 

 

PROJETO DE LEI: 002/2021 

DENOMINA DE ADY PIRES DA SILVA, A 

ESTRADA CONHECIDA COMO ESTRADA DA 

COXILHA DAS FLORES, LOCALIDADE DE  

PALMAS. 

 

                           Art. 1º Fica denominada de Ady Pires da Silva, a estrada da 

Coxilha das Flores na localidade de Palmas. 

 

                          Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas 

necessárias para o cumprimento desta Lei. 

 

                          Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

SALA DAS SESSÕES, 08 de Jan de 2021 

 

 

 Vereador Carlos Adriano Silveira Carneiro 

Vereador da bancada do PTB 

 

  



JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Vereadores, o presente Projeto de Lei almeja dar denominação á Estrada da 

Coxilha das Flores, no município de Bagé na localidade de Palmas. 

 

 

As razões da presente proposição encontram fundamento no próprio currículo do 

homenageado, o Sr. Ady Pires da Silva, o que se pode verificar na documentação anexa 

que teve grande participação no desenvolvimento Educacional da época assim como o 

bem convívio com os demais moradores. 

 

 

Esclarecemos que os documentos os quais a Lei Municipal nº 3.380/197 elenca como 

requisitos para proposição desta natureza estão todos acostados nos autos. 

 

 

Portanto, pela razão exposta, solicitamos o apoio dos colegas vereadores para a 

aprovação da presente matéria. 

 

  



Biografia Sr. Ady Pires da Silva 

 

Senhor Ady Pires da Silva, nascido em Palmas (Coxilha das Flores) em Bagé, era casado com 

Corina Gonçalves da Silva já falecida e pai de um casal de filhos : Vera Matilde Gonçalves da 

Silva e Adilom de Jesus Gonçalves da Silva, faleceu no dia 02/10/2002 aos 74 anos de idade. 

 

 

O Senhor Ady Pires da Silva era filho de Boaventura Rodrigues da Silva natural de Pinheiro 

Machado e sua mãe: Mathilde Pires da Silva natural de Palmas (Coxilha das Flores) Bagé. Os 

pais do Sr. Ady casaram-se e viveram na casa até morrer. O senhor Ady era uma pessoa 

extremamente simples, era analfabeto porem com uma visão de mundo próprio, muito 

original e a frente de seu tempo. Embora não tenha frequentado a Escola, tinha o 

discernimento que os seus filhos tinham que estudar, pois o futuro melhor teria que ser 

através da educação e com esse pensamento fez seus filhos estudarem, lutou pela escola que 

feito um prédio com condições para o aprendizado que fosse feito na propriedade da 

Prefeitura, pois como era resolvido na época, a escola era instala no tempo de uma pessoa que 

era bipolar e quando estava surtando não podia haver aulas na escola. A qual teve um bom 

período funcionando embora a casa não fosse muito grande o Sr Ady cedeu um cômodo da 

casa para funcionar a escola. 

 

Após esta parte o Sr Ady, negociou com o prefeito da época também para que houvesse séries 

finais na Escola Simões Pires. O senhor Ady era analfabeto mas isso não o impedia de lutar 

pelo que ele pensava ser certo e tratar de igual para igual, fazendeiros, abastados e políticos 

como: Prefeito, Vice - prefeito, Vereadores, Deputados e inclusive Governador e também ser 

tratado de igual para igual. Como resultado de sua articulação a escola foi construída no 

terreno foi incluindo as séries finais a qual era a demandada localidade de Palmas – Coxilha 

das Flores na época. O senhor Ady era uma pessoa do tipo que a gente se sentia bem em estar 

próximo. A onde estava o Sr. Ady estava a alegria, a energia positiva daquele homem negro, 

pequeno aquele bigode pontudo e aquela boina que usava frequentemente, é como se eu 

estivesse vendo aquele velho homem que sempre estava rodeado de muita gente e sempre 

com uma conversa que atraia as pessoas, sempre estava disposto a ajudar o próximo e sempre 

tinha uma palavra amiga e engraçada. Ele era analfabeto mas isso não o impediu de tirar a 

carteira de motorista e com a habilitação comprou um caminhão e fazia fretes e transportes 

para todos da Coxilha e ajudou muita gente. O Sr. Era uma pessoa muito generosa, amigo de 

todos sempre ajudando os outros, sendo com conselhos, uma palavra amiga em um momento 

de dificuldade, emprestava o cavalo para quem precisava e não tinha, emprestava vaca para as 

pessoas que eram pobres e não tinham leite para seus filhos para o sustendo da família. 

 

O senhor Ady era conhecido por juntar gente e contar histórias de caçadas, era muito amigo 

de todos, gostava de fazer brincadeiras. Gostava de fazer mutirões para ajudar os amigos na 

lida da campanha, ele foi por muitos anos foi caçador, mas deixou de ser caçador e virou 

defensor dos animais, não deixava matar os animais e fala que se arrependia de ter matado os 

animais e quando falava no assunto lagrimas surgiam aos seus olhos. Quando seu Ady faleceu 

no seu enterro houve muita comoção pois todos os habitantes das palmas vieram para se 

despedir do seu amigão, como nunca foi visto, todos vieram se despedir do amigo, inclusive 



gente de Porto Alegre e amigos da cidade como por exemplo seu amigo multi – milionário 

dono da Tramontina, as pessoas não acreditavam que aquela pessoa tão humilde, simples, 

negro e de um coração imenso não estava mais entre nós. No Trajeto do translado da 

residência do seu Ady até o cemitério de Palmas, veado acompanhar o carro com o esquife do 

seu Ady até o cemitério todos ficaram perplexos e todos tiraram conclusão que o animal 

estava se despedindo do amigo, quando o esquife foi colocado para dentro do cemitério o 

Veado parou, levantou a cabeça e ficou olhando como se fosse uma homenagem. 

 

O Sr. Ady era uma pessoa muito especial, que cuidava e se preocupava com a felicidade do 

próximo, pessoa abençoada! 

 

  



Declaração 

 

 

 

 

      Declaro que para os devidos fins que o Sr. Ady Pires da Silva, dedicou boa parte da 

sua vida á luta pela construção do Prédio da Escola Simões Pires da Coxilha das Flores 

em Palmas e pela implantação das séries finais na mesma escola. 

 

       Declaro que o senhor Ady Pires da Silva prestou serviços de alta relevância para a 

Escola Simões Pires e sua comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bagé, 18 de Novembro de 2020. 
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Zaida Augusta Schipper Mesquita 

Líder Comunitária 

 

 

 


