
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

 De iniciativa do Vereador Alex Geraldo Figueiredo o projeto epigrafado que dispõe 

sobre: “a denominação de via pública e dá outras providências.”  

 Submetido à deliberação do Plenário, foi o projeto aprovado nas discussões e 

votações regimentais, sem emendas. 

 

Projeto de Lei nº 027/2019 

 

Dispõe sobre “a denominação de via pública e dá outras providências.” 

 

 A Câmara Municipal de Alvinópolis, por seus representantes, aprova: 

 

Art. 1º. Art. 1º. A rua conhecida popularmente como “Rua da Galeria”, que tem início na 

Praça Benjamim Gregório e fim na Praça Maria Procópia, passa a denominar “Terezinha 

Alves de Carvalho”. 

 

Art. 2º. O setor competente da municipalidade encarregar-se-á das providências 

necessárias ao efetivo cumprimento da presente Lei. 

 

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

 

Secretaria da Câmara Municipal de Alvinópolis 30 de setembro de 2019. 
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Biografia 

 

 Terezinha Alves de Carvalho nasceu na localidade "Dobla", distrito do Município 

de Barra Longa/MG, em 17 de abril de 1930 descendente de uma numerosa família de 

sitiantes. Na adolescência foi morar com uma tia na cidade de Alvinópolis/MG; onde 

aprendeu o oficio de costureira e estudou na Escola Estadual "Monsenhor Bicalho". Aos 17 

anos de idade casou-se e foi morar com o seu esposo José Lima de Carvalho no Sitio 

Paciência, desta feliz união matrimonial teve 13 filhos, foi uma mãe e esposa dedicada. No 

início da década de setenta voltou a morar na cidade de Alvinópolis para acompanhar os 

filhos em seus estudos. Como costureira bem-sucedida conquistou uma grande clientela, 

costurava durante a semana para ajudar na renda familiar e nos fins de semana retornava ao 

sitio para preparar as quitandas, doces, carnes, etc., para o consumo da semana seguinte. 

Participou de vários trabalhos sociais juntamente com outras amigas, sob orientação do 

vigário da Paróquia, da época, Padre João Bôsco. Foi Presidente do Clube das Mães de 

Alvinópolis, no final da década de setenta, entidade que até hoje presta relevantes serviços 

sociais às famílias Alvinopolenses de baixa renda. Terezinha foi, seguramente, alvo de 

admiração, tanto como esposa, mãe e amiga, quanto pelos seus serviços sociais prestados à 

comunidade alvinopolense. Terezinha Alves de Carvalho faleceu na cidade de Belo 

Horizonte/MG. No dia 11/11/1998 em decorrência de acidente automobilístico, 

aproximadamente quatro anos após a morte de seu esposo, fato que a deixou extremamente 

abatida. 

 

 

 

 


