
1 • 

PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Araçagi-PB 

"Casa João Pessoa de Brito" 

Projeto de Lei n° 008/2021 Araçag , de agosto e 2021. 

Dispõe sobre o Centro de Convivência de 
Assistência Social Maria Lopes da Silva que será 
implantado no assentamento Maria Preta. 

O VEREADOR HUMBERTO GERÔNIMO DOS SANTOS, NA QUALIDADE 
DE REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE ARAÇAGI, 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela 
legislação vigente, submete à apreciação dos vereadores desta Casa, o seguinte Projeto 
de Lei: 

Art. 1° - Fica denominada Centro de Convivência de Assistência Social Maria 
Lopes da Silva que será localizado no Assentamento Maria Preta, no munícipio de 
Araçagi/PB; 

Art. 2° - O espaço público será destinado a ofertas de serviços socioassistenciais 
ligados a proteção social básica do SUAS; 

Art. 3° - Os serviços são ofertados de forma complementar ao trabalho social 
realizados com as famílias ofertados pelo PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral as Famílias, SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 
programa primeira infância no SUAS (Criança Feliz), Cadastro Único, balcão de direitos 
e acesso a benefícios eventuais. 

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

,;tur2 Municipal de Araçagi 
E-CIE1411 

Sala das Sessões, em 17 de agosto de 2021. 

UMBERTO ERÔNIMO DOS SANTOS 
- VEREADOR AUTOR — 
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PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Araçagi-PB 

- Casa João Pessoa de Brito" 

BIOGRAFIA 

MARIA LOPES DA SILVA 

Maria Lopes da Silva, conhecida corno Maria de Dão, nascida em 15 de fevereiro de 1942 

e criada no povoado da Tainha, Araçagi, PB, casada com João Rafael de Souza, teve 15 filhos 

que, ainda crianças, ficaram órfãos de pai. Dona Maria, assim conhecida, tirava sua subsistência 

da atividade agrícola que, juntamente com seus filhos, conseguiu transpor as dificuldades da vida 

no campo. Resistiu aos dias dificeis e através do trabalho criou todos os seus filhos e os educou 

em escola pública do município de Araçagi. 

Essa fase de sua vida coincidiu com um período em que trabalhadores não tinham direitos 

assegurados se tornando mais dificil a manutenção de uma família numerosa. Vivia em uma 

fazenda naquela localidade prestando serviço aos proprietários. Mais adiante quando seus filhos 

já estavam jovens e chegando a fase adulta, alguns já casados, conseguiram através do Sindicato 

dos Trabalhadores do município por volta de 1998 - período em que houve a ascensão dos 

movimentos sociais e um governo alinhado com as causas trabalhistas - conseguiu uma área de 

terra para que pudesse trabalhar e gerar renda para garantir sua alimentação e de seus filhos. 

Segundo eles, dona Maria era uma pessoa carismática, batalhadora, humilde, generosa, servidora 

e que conseguiu criar todos devido a sua paciência e a alegria que carregava em seu semblante. 

Já no Assentamento Maria Preta, de início, não foram dias fáceis. Ela lutou para que seus 

filhos tivessem as mesmas condições, já que muitos já estavam casados ou em fase de constituir 

família. Com isso. á exemplo das demais, a sua família passou um período vivendo nos locais que 

ficaram da antiga fazenda até que houvesse a construção de suas casas e a partir dai começarem 

urna vida mais digna. Dona Maria perseverou e garantiu aos seus filhos uma parcela de terra, onde 

todos vivem na atualidade, muitos deles relatam o quanto ela se dedicou para seus filhos enquanto 

vida. 

Os dias difíceis se. tornaram mais leves e com o engajamento comunitário e a participação 

junto com os demais foram tendo seus direitos assegurados, acesso a terra, a moradia, a renda e 

desde então se fortaleceu, residindo no Assentamento ate seus últimos dias em OA de março de 

2017. 
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