
Lei n.º 1483 de 28 de dezembro de 2007. 
 
 

 
DÁ DENOMINAÇÃO A UMA VIA PÚBLICA 

 
 

 
                                 João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de 
Formigueiro, faz saber em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Para a via pública paralela às ruas Carlos Smidt e Professor 

Maylander, que inicia na Rua 23 de Janeiro e tem seu final na Rua Maestro 

Helmut Lau, será dada a denominação de “Travessa Luiz Machado de Lima” 

 

 Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

                            Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro 

                                                                                  Em 28 de dezembro de 2007. 

 

 

João Natalício Siqueira da Silva 

                                                                                        Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

Sandra Alves da Silva 

Secretária da Administração 

 

 
 

. 

 

 

 



 
Ref. a  Lei n.º  1483/2007 

 
 

 
Justificativa 

 
 

 
  Justifica-se este projeto, que faz uma homenagem ao Senhor 

Luiz Machado de Lima (Luiz Lima), denominando uma via pública de “Travessa 

Luiz Machado de Lima”, pela localização da referida via, que é próxima a 

propriedade do mesmo, e que ainda hoje pertence a sua família.  

 

Travessa, quer dizer: “Rua transversal entre duas outras mais importantes”. 

 

Mais justificativa em plenário. 

 
 

                    DADOS BIOGRÁFICOS 
 
 
 

LUIZ MACHADO DE LIMA nasceu em Formigueiro dia 21 de junho de 
1.928, filho de Narciso Machado de Lima e Adélia Reinstein de Lima, aos três 
anos perdeu o pai e foi morar com os padrinhos Guilherme Scherer e Maria 
Scherer, na localidade de Boca da Picada. Aos desesseis anos veio para cidade 
morar com o senhor Eduardo Mathias, que era alfaiate e com quem aprendeu a 
profissão. Aos dezoito anos foi servir o exército em Santa Maria. Quando deu 
baixa foi trabalhar com o senhor Mário Carlos que era alfaiate em Santa Maria. Em 
1955 conheceu Leony Tavares, com quem casou-se em 1956 e teve quatro filhos, 
Lenilson, Levilson, Leilton e Luciano. 

  
Seus quatro filhos permanecem até hoje em Formigueiro, trabalhando e 

servindo a comunidade, um como médico e os outros três como mecânicos. 
 
Ao casar-se já havia aberto sua própria alfaiataria, na Rua Venâncio 

Aires, confeccionando roupas para clientes da Santa Maria e Formigueiro, pois 
viajava para receber encomendas e retornava para fazer a entrega. 

 
 



 
 
No dia 1º de Setembro de 1968, mudou-se para Formigueiro com a 

família e abriu aqui sua própria alfaiataria onde exerceu a profissão até os 69 anos 
de idade, quando faleceu em 14 de dezembro de 1997. Foi o último alfaiate a 
exercer a profissão na cidade. 

 
Seu Luiz Lima também era músico. Tocava violino em um conjunto 

musical, que possuía juntamente com alguns amigos, animando festas da Igreja 
Católica. 

 
O senhor Luiz Machado de Lima é lembrado pela sua família e amigos, 

pela personalidade forte e honestidade ao longo de sua vida.  
 
Homem de hábitos simples gostava de pescar e caçar com a família e 

amigos e não dispensava um jogo de bochas. 
 
Gremista fanático, não perdia um jogo do time do coração, seja em seu 

rádio de pilhas ou televisão. 
 
 
 
 

 

      Formigueiro, 28 de dezembro de 2007. 

 

 

 

      João Natalício Siqueira da Silva 

        Prefeito Municipal 

 


