
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO No DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 

"Dispõe sobre a denominação do Anexo li ao 

Prédio Público da Câmara Municipal de 

Vereadores de Formosa do Rio Preto - Bahia e dá 

outras providências. " 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNlCIP AL DE FORMOSA DO RIO PRETO

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são inerentes, faz saber que o 

Soberano Plenário da Câmara Municipal aprova e remete ao Chefe do Poder Executivo 

para sanção, a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica denominado o Anexo li ao Prédio Público da Câmara Municipal de 

Vereadores, localizado no mesmo endereço do prédio principal, sito à Praça Dr. Altino 

Lemos Santiago, n°. 121, Centro, como Anexo "Ariovaldo Farias Nogueira". 

Art. 2°. Fica este Poder Legislativo autorizado a adotar as medidas administrativas 

necessárias à sua aplicação, com a inserção do nome na placa de identificação a ser fixada 

no local. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto ~Bahia, O 1 de setembro de 2022. 
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Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 

JUSTIFICATIVA 

Este Projeto de Lei faz uma justa homenagem ao nosso saudoso colega Ariovaldo 

Farias Nogueira. Nascido em 14 de setembro de 1951, na localidade do Arroz de Cima, 

zona rural deste município. Estudou no Colégio Cenecista Professora Rosita Teixeira e 

residiu no município até os 22 anos de idade, quando então mudou-se para Brasília, para 

exercer o seu primeiro trabalho. 

Em 2001 retomou para sua cidade de origem e passou a ajudar fqueles que o 

procurava para resolver problemas ou buscar apoio. A caminhada para a vida pública veio 

de forma natural, por que sempre foi prestativo e servidor com o povo, principalmente os 

mais necessitados. 

Foi eleito para o seu primeiro mandato de vereador, ainda em 2021, cargo que 

desempenhou com responsabilidade, buscando sempre dar melhor qualidade de vida ao 

nosso povo. Em 2009, novamente teve o reconhecimento dos seus conterrâneos sendo 

eleito para o seu segundo mandato como vereador. 

Nesse mesmo ano fora eleito Presidente da Câmara, função exercida com ética e 

respeito aos princípios básicos da administração pública, zelando sempre pelo bem 

comum e administrando com eficiência e transparência a Casa do Povo. 

Faleceu em 8 de agosto de 2021, deixando saudade aos amigos e familiares, mas 

deixando principalmente, o exemplo dos princípios que cultivou como pai, político e 

homem de bem, que construiu sua história orgulhando suas raízes, seu povo e sua cidade. 

Diante de sua reconhecida trajetória como político e seu empenho e dedicação 

com a defesa dos menos favorecidos, contamos com o apoio dos nobres pares para a 

aprovação deste Projeto. 
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