
Estado do Rio Grande do Norte
Município de Pau dos Ferros

Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

PROJETO DE TEI N9

Denomina o logradouro que especifica e dá

outras proüdências.

A Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber

que a Câmara de Vereadores de Pau dos Ferros, decreta e ela sanciona a seguinte Lei:

Art.ls- Fica denominada a Rua Projetada 03 de Rua Olávio Ferreira Chaves, o logradouro que

se limita ao Norte com a Rua Projeta 04 (Avany Mota de Paiva) e ao Sul com a Rua Projeta 01

(Rua Sebastião Linhares Rocha)bairro Chico Cajá, Pau dos Ferros - RN.

Art.ze -Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN, 05 de dezembro de 2022.
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JUSTIFICATIVA:

Olávio Ferreira Chaves, para muitos "seu" Olavio, Olavio da loja de

tecidos, da cigarreira.

Um homem de uma disciplina honrada, metódico, visionário e para os

tempos de hoje um genuíno empreendedor. Um rei das recompensas,

trabalhar para ter, economizar e poupar para ter no futuro. A lnteligência

nunca lhe faltou, construiu muitas casas (engenheiro nas horas vagas),

vendeu de um tudo: do arroz e feijão ao tecido, eletrodoméstico, colchão

e se aventurou na famosa cigarreira da praça. Ele honrou o nome chaves

não apenas no comércio, mas na palavra honesta e no cálculo certo,

muitas vezes feito de cabeça, o que fez de Olávio um campeão em sueca.

Era um homem tradicional e rígido na essência, como esquecer da

máquina de cálculo com alavanca, cofre dos anos 80 e outros aparatos
que permaneceram na casa chaves por décadas, resistindo a tecnologia. A

vida no sertão enquanto agricultor ensinou muito cedo que a gente deve

aceitar das melhores as piores condições. Da Conceição, ao Goiás e de lá a

pau dos ferros, sua vida sempre foi acompanhada de uma boa cantoria,

talvez as palavras cantadas em repente sempre falaram o que seu coração

queria dizer, mas não conseguia pelo jeito bruto. No fim, da sua forma,
sempre foi um homem apaixonado pela sua esposa e prima Cícera

Torquato Chaves. A quem ele dividiu uma história de 64 anos e resultou

dessa união 6filhos.Eternamente em nossos coraçôes e agora, na cidade
que foi palco da sua vida e da história.


