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Denomina o logradouro que espêcificâ e dá

outras providências.

Art.2e -Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN, 20 de outubro de 2022.
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Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

A Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber

que a Câmara de Vereadores de Pau dos Ferros, decreta e ela sanciona a seguinte Lei:

Art.le- Fica denominada de Rua Luiz Pereira da Silva, o logradouro que se limita ao Sul com o

açude 25 de março e ao Norte com a rua Joel Praxedes localizada no bairro Riacho do meio em

Pau dos Ferros RN.



Estado do Rio Grande do Norte
Municipio de Pau dos Ferros

Câmara Municipal de Pau dos Ferros
Palácio Ver. Francisco Lopes Torquato

JUSTIFICATIVA:

Luiz Pereira da Silva nasceu aos 25 de agosto de !927, na cidade de São Miguel/RN. Filho do

senhor Leocádio Jerônimo da Silva e a senhora Josefa Maria da Conceição. Em sua infância e

adolescência morou, no sítio Lagoa Nova, munícipio de São Miguel/RN e no sítio Mendes,

município de Doutor Severiano/RN, posteriormente, morou no sítio quintos, atualmente

município de Coronel João Pessoa/RN, além do sítio Exu, município de Marcelino Vieira/RN. Em

todas essas localidades rurais ele desenvolveu, com muita competência o ofício de agricultor,

além das atividades de vaqueiro (cuidador do gado), moagens de cana-de-açúcar, rodagem

(abertura de estradas) e "comboieiro" (grupos de pessoas que transportavam alimentos e

mercadoria em lombo de animais).

No ano de 1949, se casou com Josefa Fernandes de Oliveira (in memoriam) e dessa união

nasceram 11 filhos, todos do sexo masculino e posteriormente adotaram mais l filho. No início

da década de 1970, passou a residir na rua Francisco Dantas, cidade de Pau dos Ferros/RN, e

ainda nessa década, em julho de L977, após adquirir 6 (seis) vazantes na margem do açude

público 25 de março, passou a morar exclusivamente no bairro Riacho do Meio.

O senhor Luiz Pereira da Silva gozava de um grande ciclo de amizade e uma infinidade de

qualidades pessoais, em especial a honestidade, gentileza e seriedade, essa última seu marco

Quando passou a conviver na zona urbana do município, o mesmo desempenhou a função de

agricultor em terras arrendadas de proprietários, em suas próprias vazantes e também a

atividade extra de guarda noturno de rua (vigia), onde vigiava as residências e pontos

comerciais do centro da cidade. Seu maior orgulho era sua produção de hortaliças (coentro,

cebolinha), alface, tomate, pimentão, mandioca, batata-doce; além de frutas como: coco-

verde, goiaba e banana; onde parte da produção alimentava sua família e o excedente era

comercializado entre os feirantes e comerciantes locais, com destaque o coco-verde, onde

abastecia parte do comércio da cidade. Por um certo período desenvolveu a criação de gado

bovino, consequentemente a produção de leite, onde a família ampliava sua renda através de

sua comercialização.
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principal e bem nítida, fato que o pré-julgavam como homem "bruto", já que nunca teve acesso

à escola e era deficiente auditivo (baixa audição), fato contestado em suas ações de

oportunidade de trabalho nas vazantes (vazanteiros) e sempre apto a ajudar o próximo. Devoto

fervoroso de Nossa Senhora da Conceição e São João Batista, um exíguo contador de história,

um pai e esposo exemplar, um exemplo de nordestino, que resistiu as intemperes das secas e

não deixou sua terra natal, em busca de melhores condições de vida. Fez das dificuldades da

vida, o estimulo diário para sustentar sua família.


