
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 
Trabalho e Eficiência a Serviço do Povo 

PROJETO DE LEI N°. /2021. 

Denomina-se rua sem nomeação oficial no bairro 
LAGOA SECA. que liga da Rua do Cruzeiro ao 

Loteamento Nova Brasília. a no âmbito do 
Município de Formosa do Rio Preto - Bahia e dá 

outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, Estado da Bahia, no uso 

de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona em 

conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município, no uso de suas atribuições 

legais, aprova: 

Art. 1°- Fica denominada a nomeação oficial da Rua, "PEDRO FÁBIO LUSTOSA" que 

liga a Rua do Cruzeiro ao Loteamento Nova Brasília, no Bairro, "LAGOA SECA", no 

âmbito do município de Formosa do Rio Preto- Bahia. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo obrigado a fixar na aludida rua, placas indicativas com a 

denominação da referida rua. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Formosa do Rio Preto- Bahia. 16 de abril de 2021. 
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BIOGRAFIA 

Pedro Fábio Lustosa, nasceu em 06 de janeiro de 1911, na Fazenda Novo Acordo, 

município de Parnaguá-Piauí, migrando-se para a cidade de Santa Rita de Cássia-Bahia, na 

década de quarenta, onde casou-se em 1937, com a Sra. Joana Martins Lustosa natural de 

Santa Rita de Cassia-Bahia, que sempre exerceu bem o seu papel como dona de casa, desse 

matrimônio resultou no nascimento de 7 (sete) filhos, meados anos 60 (sessenta) quando já 

residiam na Fazenda Iaiú em Formosa do Rio Preto-Bahia. Dos 7 (sete) filhos, 2 (dois) já 

falecidos, a filha mais velha de nome Maria Madalena Lustosa, que ainda reside na 

propriedade Lagoa Seca, que na década de 50 (cinquenta), seus pais adquiram mediante 

compra e venda do Sr. Benedicto Araújo. 

Filho de Raimundo Fábio Lustosa, e Benedita Nogueira Lustosa, que foi lavrador e 

pecuarista na Fazenda Iaiú, mudando-se em seguida para a Fazenda Lagoa Seca, atual 

perímetro urbano, o Sr. Pedro fez a diferença pelo que abaixo se segue: Começou a trabalhar 

muito cedo ainda menor de idade em serviços braçais na roça com seus pais. Não teve 

oportunidade de estudos, pois tinha a responsabilidade de ajudar no seu sustento da família. 

Falecido em 23 de dezembro de 1998 aos 89 anos, na Rua do Cruzeiro em Formosa 

do Rio Preto-Bahia, onde Amou a todos os que passaram por sua existência, mesmo aqueles 

que o fizeram sofrer, sem distinção bons, maus, justos e injustos e tinha para com todas 

palavras de sabedoria e aquele sorriso que, sem nenhum esforço, saía de dentro de seu 

coração. 

Sabia manter-se calmo diante de pessoas que já chegavam irritadas, exigentes, e que 

não tinham boa educação, praticando assim ainda mais com afinco sua calma, paciência e 

generosidade, ajudando a todos com muito amor, praticou sempre a caridade, sempre se 

calando diante das diferenças alheias, e ensinando sempre a ser prudente dizendo que "o 

silêncio é ouro quando nos calamos diante dos erros do próximo". 
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Assim, deixando um legado de bons ensinamentos, de amor, de respeito e fé, Pedro 

Fábio Lustosa, nasceu em 06 de janeiro de 1911, parte desta existência, onde só cultivou 

amigos e era adorado pelos amigos e familiares. Então, numa justa homenagem ao de cujo 

cidadão formosense o Sr. PEDRO FÁBIO LUSTOSA, apresentamos este projeto, para o 

qual pedimos a aprovação dos nobres pares. 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO No /2021. 

O P::0jeto de Lei ora apresentado visa denominar de Rua Pedro Fábio Lustosa, a via 

pública si~u.ada no bairro Lagoa Seca, trecho que liga da Rua do Cruzeiro ao Loteamento 

Nova Brasíiia, no âmbito do Município de Formosa do Rio Preto- Bahia, que até o momento 

encontra-se sem denominação, conforme croqui em anexo. 

Com a denominação da rua, os moradores situados no trecho poderão usufruir de 

vários serviços que necessitam de localização, como por exemplo, correspondências e 

entrega de mercadorias. 

Ademais, a denominação busca homenagear um cidadão que contribuiu no 

desenvolvimento do município nas mais diversas áreas. 

Sala das Sessões, 20 de abril2021. 

Praça Dr. Altino Lemos Santiago, n° 121 - Centro - Formosa do Rio Preto-Bahia - CEP 4 7.990-000 
CNPJ: 63.079.453/0001-75- Tel.: (77) 3616-2430 I 3616-2860 

Site Oficial: www.camaraformosadoriopreto.ba.gov.br 


