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PROJETO DE LEI Nº           /2018 
 

 

Denomina Rodovia “Leonor Lube” o 

corredor “Sudoeste”, que liga a rodovia 

Leste-Oeste (Aloízio Santos) em Cariacica 

ao município de Viana, neste Estado. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

D E C R E T A: 

 

 

 

Art. 1º - Fica denominada Rodovia “Leonor Lube” o corredor “Sudoeste”, que 

liga a rodovia Leste-Oeste (Aloízio Santos) em Cariacica ao município de Viana, neste 

Estado. 

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

 

Palácio Domingos Martins, em 10 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
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JUSTIFICATIVA 

 
Leonor Lube (Nonô) nasceu na localidade de São Paulo de Viana, no município 

de Viana - ES, em 25 de maio de 1928. De família humilde, aos 05 anos começou a 

ajudar seu pai na lavoura, e aos 07 anos, começou a estudar, onde cursou até a quarta 

série primária. 

A principal renda de sua família vinha da produção de café, que era 

transportada por uma manada de burros até a ferroviária de Viana. Foi por onde 

começou suas conquistas, com o seu árduo trabalho, aumentou sua tropa de animais. 

Logo depois, vendeu os animais, e com o dinheiro conseguiu comprar um caminhão. 

No ano de 1954 a 1956, ajudou a construir, com recursos próprios, a estrada de 

são Paulo de Viana. 

Em 1960, foi morar com seus pais no bairro Vila Rubim, em Vitória – ES. No 

ano de 1962, construiu um prédio, com o dinheiro da venda de seu caminhão. Foi na 

Vila Rubim que conheceu Therezinha, com quem se casou e teve cinco filhos, 

Solange, Germano, Luiz, Rogério e Sandro. 

No ano de 1963, comprou um terreno em Campo Grande, em Cariacica - ES, 

onde abriu uma oficina e foi morar com sua família. Construiu uma transportadora, 

começando com uma frota de 3 carretas até chegar a 30, transportando botijões de 

gás para o Rio de Janeiro e café para todo o nordeste brasileiro. 

Muito conhecido pela população vianense, foi convencido a entrar na politica, 

sendo candidato pela primeira vez ao cargo de prefeito de Viana, onde no ano de 

1992, conseguiu se eleger.  Em 1998, foi eleito deputado estadual, exercendo o cargo 

por 2 anos e se afastou a pedido da população para ser candidato novamente a 

prefeito de Viana, onde no ano de 2000, se elegeu prefeito de Viana. 

Faleceu no dia 25 de Outubro de 2017Era reconhecido por ser um homem de 

elevada competência e humanista, sempre preocupado com o próximo. 

Desta forma, com o intuito de homenagear essa pessoa tão especial para o 

município de Viana, conclamamos nossos nobres pares à aprovação do presente 

Projeto. 
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