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PROJETO DE LEI Nº ____/2021

LEI Nº________DE_______DE______________________DE____________

Denomina  de  LEANDRO  MARQUES  DA 
SILVEIRA, a praça localizada no loteamento 
KM1 Villas,  no  bairro  Bosques  do  Albatroz, 
em Osório e dá outras providências.

Art.  1º  Denomina  de   LEANDRO  MARQUES  DA  SILVEIRA,  a  praça 
localizada no loteamento KM1 Villas,  no bairro Bosques do Albatroz,  em Osório,  Rio 
Grande do Sul.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua públicação. 

Gabinete do Prefeito em ___________________________________________.

Roger Caputi Araújo
Prefeito
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EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS

O projeto de Lei que ora submetemos a aprecialção dos Nobres Vereadores tem 
por objetivo dar nome de  LEANDRO MARQUES DA SILVEIRA, a praça localizada no 
loteamneto KM1 Villas, no bairro Bosques do Albatoz em Osório/RS. 

O empreendedor e profissional de Educação Física, Leandro Marques da Silveira 
era natural de Osório, nasceu em 29 de março de 1975 e faleceu, aos 40 anos, no dia 20 
de janeiro de 2016, em Porto Alegre, onde estava internado em decorrência de uma 
cirurgia cardíaca da qual  não resistiu.  Ele deixou a esposa,  Gláucia Bertuzzi,  a  filha 
Mariana e o enteado Henrique, além dos irmãos Fernanda e Adriano, o cunhado Sandro, 
a cunhada Tânia e os sobrinhos Germano, Rafaela e Isadora.

Filho do casal Roni e Luceia, Leandro cresceu junto ao CTG Estância da Serra, no 
centro  de  Osório,  onde  seu  pai  administrava  o  restaurante  localizado  no  Centro  de 
Tradições Gaúchas. Neto de um dos fundadores do rodeio de Osório, Anphilóquio Dias 
Marques,  e  também criado  frequentando propriedades rurais  da família  desde  cedo, 
Leandro  tinha  uma forte  identidade  com o  tradicionalismo gaúcho  e  valorizava  essa 
cultura frequentando os principais eventos da cidade e incentivando amigos a prestigiá-
los. Perdeu os pais muito cedo, ainda criança, era o caçula e foi criado pela vó materna, 
Alice e seus irmãos mais velhos.

Foi aluno nas escolas estaduais de Osório,  a de Ensino Fundamental General 
Osório e a de Ensino Médio Ildefonso Simões Lopes (Rural). Era graduado em Educação 
Física,  pela  Facos,  atualmente,  Unicnec.  Esportista  nato,  foi  campeão  em  várias 
modalidades  esportivas  como  atletismo  (arremesso  de  peso),  padel,  tênis,  futebol, 
basquetebol, voleibol, em campeonatos municipais e estaduais.

Ainda na adolescência, foi integrante do Leo Club de Osório, ligado ao Lions Club 
e participou de diversas atividades de filantropia em prol de entidades beneficentes do 
município de Osório, arrecadando fundos por meios da realização de eventos como o 
Chá com Desfile de Cães, campanha de vacinação, portaria do rodeio de Osório, entre 
outros.

Querido pela comunidade, fã de Legião Urbana, Luiz Marenco, colorado, cresceu 
numa família  tradicional  de Osório  e fez  parte  da história  do carnaval  de Osório  ao 
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integrar a fundação de um dos blocos carnavalescos mais tradicionais da cidade, Os 
Inocentes que iniciou ainda nos anos 90 como Provetas e depois, em 1995, tornou-se Os 
Inocentes. Como um dos fundadores do bloco era um incentivador da festa no município, 
participando das reuniões da programação das festividades na cidade, contribuindo para 
a promoção da cultura, dando entrevistas em rádios locais, ajudando a divulgar a cultura 
do carnaval no município.  

Foi proprietário de comércio local de fornecimento de água por tele-entrega por 
alguns  anos,  também  foi  sócio-proprietário  do  Bar  do  Largo.  Trabalhou  no  setor 
administrativo  da  Câmara  de  Vereadores  de  Osório  durante  algumas  legislaturas, 
contribuindo para o  bom funcionamento do trabalho do legislativo  no município.  Nos 
últimos  anos  de  vida,  além  de  atuar  na  Câmara,  o  Gordo,  como  era  chamado 
carinhosamente pelos amigos, estava à frente de um empreendimento imobiliário nas 
terras herdadas dos pais.  No local, após esperar pelo licenciamento e construtora na 
parceria, criou um condomínio residencial fechado, com portaria 24h, salão de festas, 
área de lazer e quadras poliesportivas. O lançamento foi a concretização de um sonho.

Leandro era conhecido pelo seu caráter irrefutável, fiel aos amigos e familiares, 
trabalhador  e  honesto.  Deixou uma legião  de pessoas  com saudade  do seu  sorriso 
sincero, do seu espírito empreendedor, sempre disposto a ajudar, contribuir de alguma 
forma para a cidade que amava. Nos anos 90, chegou a morar por alguns meses na 
região  Centro-Oeste,  mas  logo  voltou  porque  era  um apaixonado  pelo  município  de 
Osório que tinha orgulho de viver. 

A referida praça fica localizada conforme mapa abaixo: 
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Por  tais  motivos  esperamos pela  aprovação  do  presente  Projeto  de Lei  pelos 
demais Edis.

Sala das Sessões em __________________.
                    

                               Vereador Miguel Calderon                       
Líder da Bancada do PP

        Vereador Charlon Diego Muller
Líder da Bancada do MDB

Vereador Ricardo Bolzan
Líder da Bancada do PDT
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