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Projeto de lei nº 12/2021. 
 

 

 

                                                                                                      Dispõe  sobre a denominação   de  ruas,   

                                                                                                      nesta cidade, e dá outras providências. 

 

 

 

 

  Art. 1º - Fica denominada rua Eudésio de Vasconcelos, a artéria ainda sem denominação 

oficial, localizada no loteamento Yorra-02, nesta cidade (Rua Projeta 05),   que parte da Rua Augusto 

Bento de Oliveira até o prolongamento da Rua Genival Firmino da Cunha, dividindo  a Quadra E do 

loteamento Yorra-02 com a quadra B do Loteamento Rocha Vital. 

 

  Art. 2º - Fica denominada rua Genival Donato de Lima a artéria ainda sem denominação 

oficial, localizada no terreno público pertencente ao patrimônio da Prefeitura Municipal, que parte do final 

da rua Wilson Ismael de Araújo, na altura da propriedade do Sr. Antonio Donato de Medeiros, até o final da 

Rua Juvino Sobreira de Carvalho, dividindo o Estádio de Futebol desta cidade das propriedades do Sr.  

Sebastião Euflausino de Farias e da Sra. Maria de Lourdes Salvador. 

 

  Art. 2º - Cumpre a Prefeitura Municipal colocar as placas denominativas da rua  que trata o 

artigo anterior e, automaticamente, comunicar a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) e a 

quem mais interessar do teor desta Lei. 

 

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

contrário. 

 

  Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB., 17 de agosto 

de 2021. 

 

 

 

Fabio Santos Almeida 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA   

 

Eudesio de Vasconcelos, nascido em 18/04/1935, era natural deste município, filho do Sr. Joaquim 

Guilherme de Vasconcelos e da Sra. Ana Maura de Vasconcelos e faleceu em 25/09/2017. 

Foi o 1º funcionário da Prefeitura local, admitido em 01/02/1963, no cargo de Tesoureiro da 

Prefeitura, que foi exercido durante 30 anos e 03 meses. Também acumulou, em parte deste período,  o 

cargo de Secretário da Junta do Serviço Militar desta comuna. Afastou-se do serviço público em 08/03/1995, 

quando se aposentou pelo Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. 

 

Genival Donato de Lima, natural deste município, filho de Josefa Genuína da Trindade de Medeiros 

(Mãezinha Donato) e de Mario Gonçalves de Lima Medeiros, nasceu em 11/03/1925 e faleceu em 

06/07/2016, aos 91 anos. 

Empresário na área de torrefação de café por mais de 50 anos, com estabelecimento comercial na 

cidade de Solanea-PB, foi o fundador do Café Poderoso, que teve comercialização em todos o brejo, 

Curimataú, Litoral e parte do Sertão paraibano. 

Na sua trajetória política, exerceu, por dois mandatos, o cargo de vereador desta comuna , de 1961 à 

1963 e de 1963 à 1967, quando ocupou também o cargo de Presidente do Poder Legislativo local, no período 

de 19/05/1963 à 30/12/1966. Posteriormente exerceu o cargo de prefeito desta cidade por dois mandatos: de 

1967 à 1970 e de 1989 à 1992. Durante seu governo implementou o maior projeto de eletrificação rural 

deste município, estadualizou a Escola Monsenhor José Borges, graças a sua relação de amizade com o 

Deputado Estadual Assis Camelo,  construiu o prédio da atual Escola Municipal Pedro da Costa Ramos, 

localizada na rua Faustino Moura, com recursos adquiridos pelo Senador Raimundo Lira e pelo Delegado do 

Ministério das Educação na Paraíba Professor Moacir Carneiro, dentre outros benefícios. 

 

Diante do exposto e com o propósito de homenagear dois grandes cidadão, que deram significativas 

contribuições para o desenvolvimento da nossa terra,  solicito aos ilustres edis que compõem esta Câmara 

Municipal a aprovação da presente propositura. 

 

 

Fabio Santos Almeida 

Autor 

 

 


