
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

 

LEI Nº 1.744 DE 13 DE AGOSTO DE 2019. 

 

Denomina Rua no Bairro Santa Rita, nesta 

cidade. 

 

FLÁVIO RAUPP LIPERT, Prefeito de Três Cachoeiras, Estado do Rio Grande 

do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Fica denominado de Ivair Borges Cardoso, a rua sem denominação, no 

loteamento São Cristóvão, Bairro Santa Rita, situada entre as quadras 297 e 295/296, com início 

na Rua Theobaldo Machado Cardoso estendendo-se em seu prolongamento, conforme mapa em 

anexo. 

Art. 2º Fica denominado de Manoel Bento da Silva, a rua sem denominação, no 

loteamento São Cristóvão, Bairro Santa Rita, situada entre as quadras 298 e 299, com início na 

Rua Theobaldo Machado Cardoso estendendo-se em seu prolongamento, conforme mapa em 

anexo. 

Art. 3º Fica denominado de Theobaldo Machado Cardoso, a rua sem 

denominação, no Bairro Santa Rita, situada entre as quadras 320 e 250A, com início na Avenida 

Inácio José Schaeffer estendendo-se em seu prolongamento, conforme mapa em anexo. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito, Três Cachoeiras, 13 de agosto de 2019. 

 

 

Flávio Raupp Lipert 

Prefeito 

Registre-se, publique-se, 

 

 

João Valerim Silveira 

Sec. Mun. Administração 

Coord. e Planejamento 

 
Este texto não substitui o publicado no mural desta Prefeitura.            

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS 

 

Ivair Borges Cardoso 

Filho de Ivo Machado Cardoso e Maria Borges Cardoso 

Irmãos: Ivonéia Borges Cardoso e Ivandre Borges Cardoso 

Data de Nascimento: 10/08/1989 

Data óbito: 10/04/2006 

Local de Nascimento: Osório/RS 

Solteiro e sem filhos 

Relato de Vida: 

Ivair era um menino quando faleceu, tinha apenas 18 anos, cedo, mas tinha muitos 

amigos e nos chamava a atenção, pois, desde criança ia até as pessoas idosas e cativava a todos. 

Um menino que se tornou um jovem sem maldade no coração, coração este, enorme, e que 

sempre ajudava a quem lhe pedia. Era amigo, não tinha ganância por nada, sempre com seu jeito 

humilde, para ele não haviam dias tristes, vivia sua vida de forma alegre, sempre sorrindo e 

contagiando a todos. 

Adorava cozinhar, desde cedo começou a trabalhar para ajudar em casa. Aos 13 

anos passava as madrugadas com a mãe fazendo pães para vender no dia seguinte, fase em que 

ainda estudava. Foi nesta época que ficou muito conhecido na cidade, devido a sua simpatia, 

cativava a freguesia e amigos e ainda fazia qualquer negócio para vender. E quando sobrava 

algum pão, o mesmo doava para pessoas que não possuíam condições de compra-lo.  

Ele trabalhou como padeiro e estoquista em um supermercado. Ivair gostava 

muito de futebol, era goleiro e conquistou vária medalhas, inclusive pelo campeonato Estadual 

(JERGS) no colégio Maria Angelina Maggi, de Três Cachoeiras.  

Ele faleceu aos 18 anos após descobrir um tumor no cérebro, sua partida foi 

precoce, porém deixou muitas passagens boas que até hoje, quando a família encontra alguém 

que conviveu com Ivair, sempre tem histórias boas para contar dele e lembranças de como era 

alegre e gostava de uma boa piada e de um bom churrasco com os amigos. 

Todos lembram com carinho e saudades, pois ele será eterno no coração daqueles 

que puderam desfrutar da sua companhia. 
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Theobaldo Machado Cardoso 

Filho de Otávio Cardoso e Carolina Machado Cardoso 

Data de Nascimento: 20/07/1941 

Data óbito: 20/02/2014 

Local de Nascimento: Porto Guerreiro – Santo Anjo da Guarda  

Cônjuge: Vilma Raupp Cardoso 

Filhos: Cleonice Cardoso, Cleomar Cardoso e Andréia Cardoso 

Relato de Vida: 

Theobaldo mais conhecido como Tióca, nasceu no Porto Guerreiro, sendo 

segundo filho de 6 irmãos. Desde cedo começou a trabalhar na olaria de seu pai no Porto 

Guerreiro. Aos 18 anos fez suas primeiras viagens transportando os tijolos fabricados na olaria 

de seu pai, para a cidade de Uruguaiana/RS. Casou-se com Vilma em 1966. Tiveram dois filhos 

Cleonice e Cleomar, e uma filha do coração, Andréia.  

Mudou-se para Três Cachoeiras com sua família em 1976, onde residiu até seu 

falecimento. Exerceu a profissão de caminhoneiro por mais de 40 anos. 

Tióca, como era conhecido, era uma pessoa muito dedicada a sua família, honesto 

e trabalhador, sempre muito prestativo quando as pessoas, amigos ou familiares, precisavam 

dele. Muitas vezes utilizou seu veículo próprio para levar as pessoas para consultas e exames 

médicos marcados fora da cidade. Tióca sempre é lembrado com carinho, lembranças boas, pois 

era uma pessoa com um grande coração e dotado de uma tranquilidade sem igual. Quem o 

conheceu sabe que seu legado é exemplo a seguir. 
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Manoel Bento da Silva 

 

Manoel Bento da Silva nasceu no dia 17/07/1923, natural de Torres, RS. Filho de 

Bento Antônio da Silva e Custódia Emília de Matos. Casou-se com Enedina Schaeffer Rolim da 

Silva e tiveram 8 filhos: Ruy, Romeu, Raul, Reneu, Renato, Glória, Marluce e Renan. 

Seu Dedé, como era conhecido, teve pouco estudo, mas sempre foi muito 

trabalhador, ele foi sapateiro, barqueiro, agricultor, comerciante e caminhoneiro, levando a 

maioria de seus filhos para esta profissão. Junto com os filhos construiu a empresa CONTERRA, 

que agora é dos filhos. Sempre muito envolvido com a comunidade, ajudou na construção de 

igrejas, escolas, salões e clubes de Três Cachoeiras. Foi muito ativo nas cavalgadas e no período 

da Emancipação Política de nosso município. Nos anos em que esteve morando fora de Três 

Cachoeiras, doou a sua casa para que a escola pudesse usar, durante o período da construção da 

nova, depois que o vento a derrubou.    

No dia 3 de novembro de 2000, aos 73 anos, ele faleceu.   

 

 

 


