
 
 
   
 
 

PROJETO DE LEI N° 065/2013 - LEGISLATIVO 
 
 
 

EMENTA: Denomina nome de Rua José Nelson 
Alves em nosso município e dá outras 
providências. 

 
    
                       O VEREADOR José Ronaldo Paca, NA QUALIDADE DE 
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE SANTA CRUZ DO 
CAPIBARIBE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso das suas 
atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta Casa, o 
seguinte Projeto de Lei:  
 

  Art. 1º - Fica denominada Rua José Nelson Alves, a Via 
Local nº _04_, _Loteamento Armando Aleixo (Malaquias Cardoso) , 
nesta cidade. 
  
  Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
mandar confeccionar a placa relativa à denominação de que trata o 
artigo anterior. 
 
  Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
  
 

Sala das Sessões, em __19 _ de abril de 2013 
 
 

 
José Ronaldo Paca 

(Ronaldo Pacas) 
- Vereador Autor - 

 



 
 

BIOGRAFIA 
 

José Nelson Alves 
 
Filho do casal Helena Tertulina e Orlando Alves, José Nelson Alves nasceu em 20 
de abril de 1955 nasceu na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Morava com os 
pais e os nove irmãos no Sítio Lagoa de Pedra. 
 
Quando criança não freqüentou muito a escola, chegando apenas a aprender a ler 
e escrever seu próprio nome. Começou a trabalhar cedo para ajudar no sustento da 
família, onda acompanhava seu pai ´´Orlando marchante`` em suas atividades. 
 
Viajou por muitas cidades quando trabalhava como fotografo e vendedor. Nelson 
adorava contar as histórias de sua vida. Suas andanças e aventuras. 
 
Aos 22 anos de idade conheceu Lindalva Xavier (Doca), a mulher com quem viveu 
cinco anos. Depois casou novamente e teve dois filhos: Sara Xavier e Nelson 
Xavier.  
 
Nelson sempre dizia ´´Tudo o que eu sempre pedi a Deus foi uma família, e ele me 
deu``. 
 
Era um homem simples, honesto, digno e feliz que possuía uma fé enorme em 
Deus. Cheio de amizades, ele amava o seu próximo e facilmente perdoava aqueles 
que o decepcionavam. Isso fazia dele um ser humano admirável. O seu sorriso, 
aperto de mão e abraço ficaram marcados na vida daqueles que tiveram o prazer 
de conhece-lo.  


