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PROJETO DE LEI/ o /0 /2021 

Dispõe sobre denominação  da PUA LÚCIA1 
iMENDES AOS SANTAS 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAGI. ESTADO DA 

PARAÍBA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA 

MUNICIPAL APROVOU E ELO SANCIONA E PROMULGA 

A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Fica denominada RUA LÚCIA MENDS DOS SANTOS 

a atual Rua Projetada, localizada no bairro José Ribeiro da Rocha (POR IRÁS do bairro do 

Santo Amam) -e identificada pela fotografia aéreei em anexo. 
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Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Câmara Municipal de Araçagi, 04 de novembro de 2021. 
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CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
N CASA JOÃO PESSOA DF. IMITO 

Projeto de Lei/ /2021 — Dispõe sobre denominação da RUA LÚCIA MENDES 
DOS SANTOS 2 

JUSTIFICAI IVA 

Lucia Mendes dos Santos, filha de Antônio Mendes 

Ferreira e Antônia Benedito dos Santos, mulher negra brasileira; moradora desde sua adolescência 

em Araçagi/PB e com raízes familiares neste município, porém nascida em Cuitegi/PB, município 

paraibano, especificamente no sítio Sapucaia, no dia 30 de Janeiro de 1961. Foi urna araçagiense 

de luta e resistência nessa cidade, além de labutar na agricultura familiar, mulher forjada nas lutas 

cotidianas e que nunca desanimou na batalha da vida. Sendo estas virtudes suas bandeiras de 

forca e garra, desde a sua meninice, juntamente, com o pai e os irmãos. Noutros momentos 

ajudando o pai no trançado de cipo e da taboca, assim artesanaimente construindo balaios (uma 

cultura de origem afro-indígena) para vender na feira de Guarabira/PB com o pai, uma cultura de 

subsistência. 

Desde criança ela enfrentava esporadicamente com os seus pais e 

irmãos a viagem a pé do sítio Sapucaia, zona rural de Cuitegi/PB, para a cidade de Araçagi/PB, no 

intuito de ir à casa de familiares na localidade araçagiense denominada, antigamente, de Fazenda 

Nova (onde hoje é a Agroviia Tainha). Aos 15 anos os seus pais com toda famiiia migraram de sua 

cidade nata! Cuitegi!PB, para definitivamente morar em ArarAgi, estabelecendo-se no bairro do 

Castelo Branco, na antiga rua 'Presidente Castelo Branco', onde atualmente é a Abigail de Mello. 

Aos 20 anos Lucia conheceu, enamorou-se e se casou com Severino Flor dos Santos, cidadão 

araçagiense, posteriormente, tiveram três filhos e duas filhas. 

Aos 27 anos, essa mulher negra paraibana, moradora da cidade de 

Araçagi/PB, ficou viúva; nesse momento, ainda grávida do quinto filho, resistiu, dolorosamente, à 

morte do seu marido. Consequentemente. com hm filho recém-nascido e mais quatro pequenos 

para criar, essa mulher resistiu, arduamente, pois teve, com isso, que trabalhar para conseguir a 

sua alimentação e a de suas crianças e, concomitantemente, cuidar da educação dos seus filhos. 

Com essa dura peleja, a sua irmã percebendo a dura realidade que ela enfrentava, pediu para criar 

o menino mais pequenino e Lucia disse: 'te concedo para criar, porque vocé é minha irmã e mora 
ncbrfn ,4e rmi.n mas se npr, fneee. frktelk-~2 com ed‘a nos  ht~ne eà criaria  #nelne nnezsse 
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Alguns anos depois da morte de seu esposo, ela casou novamente 

e teve mais uma menina e um menino, entretanto essa mulher sempre fora uma agricultora 

aguerrida, sendo que no ano de 1995, se associou ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Araçagi, e nem mesmo assim, novamente casada, essa bataihaciora não deixou de trabaihar e 

assistir sua família. No entanto, a luta nesse momento de sua vida se ampliou-se a mais pessoas, 

pois era detentora de um coração bondoso e a sua experiência de vida fez com que passasse a 

lutar pelas causas sociais da coletividade, ajudando várias pessoas em diversos momentos, 

prestando favores e solidariedade aos mais necessitados, naquilo que estava ao alcance de sua 

força e coragem. 

Depois de morar no bairro Castelo Branco, ela se mudou para a rua 

Pedro Batista, mais conhecida corno "Rua do Cardeiro". em seguida residindo. ainda, no bairro São 

Sebastião e, finalmente, mudou-se no ano de 1997 para o bairro do Santo Amaro, no entanto, 

nessa época, o bairro estava quase inabitado, pois quando ela foi morar nele só existiam duas 

casas construídas e a casa dela seria a terceira. Nesse sentido, Lucia foi uma das primeiras 

moradoras do Santo Amaro, onde sete anos depois, exatamente, no dia 21 de outubro de 2004, 

após complicações de saúde, essa mulher guerreira encerrou sua "..,talhe aqui na terra. 

O seu falecimento comoveu a população tanto do Santo Amaro 

quanto de Araçagi, pois ela deixou pelo motivo de sua morte, sete filhos órfãos de pai e mãe, pois 

ainda eram muitos pequenos, entretanto, o filho mais velho Marcos Antônio Mendes (cidadão que 

se candidatou ao cargo de conselheiro tutelar e ganhou) cuidou dos seus irmãos, com os valores e 

princípios éticos que sua mãe Lucia lhe havia transmitido. Desse modo, essa forte mulher 

contribuiu para a sociedade araçagiense. tanto pelos exemplos de mãe zelosa, esposa dedicada, 

quanto pelas atitudes de líder comunitária, deixando um legado memorável, os quais são 

repassados, com um imenso orgulho, pelos filhos, netos, bisnetos, além de amigos e parentes que 

residem nesta cidade de Araçagi e, principalmente no bairro do Santo Amaro. 

Câmara rvlunicipal de Araçagi, 04 de novembro de 2021. 
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