
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
CASA JOÃO PESSOA DE BRITO 

PROJETO DE LEI N° /20 MIMAI. DE ARA AGI 
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rovado 
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Dispõe Sobre a denominação rua 
ODAISA ORANGE GOMES e 
dá outras providências. 

Art. 1° Fica denominada de Rua ODAISA ORANGE GOMES 

a atual rua Projetada no Loteamento NOVO ARAÇAGI, (rua ao lado 

do Colégio Águia) e identificada nas fotos em anexo. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Câmara Municipal de Araçagi, 16 de novembro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
CASA JOÃO PESSOA DE BRITO 

Projeto de lei n° /2021 - Dispõe Sobre a denominação de bairro BENJAMIM 

GOMES 

BIOGRAFIA 

No dia 08/06/1936 nascia na cidade de Araçagi- Paraíba a senhora 
Odaisa Orange Gomes, filha do senhor José Orange Viana e da dona Regina 
Martins de Moraes (in memória). Odaisa era uma dos sete filhos do Senhor 
José e dona Regina. Filha de Araçagi, teve uma infância normal, brincou, 
estudou, ajudou aos seus pais na roça, aos 14 anos de idade teve o privilégio 
de ser professora de muitos alunos da cidade, trabalhou como comerciante de 
banco de feira na cidade de Araçagi e ltapororoca por muito tempo. Passados 
os anos, se tornou empresária na cidade no ramo de gás de cozinha, mais 
conhecido o seu depósito como "Brasil gás". Também teve comércio de água e 
uma "bodega", nome popular "mercadinho". Era conhecida na cidade por todos. 
Mulher de caráter, uma filha, irmã, esposa, mãe, avó e bisavô, amada por 
todos os seus familiares e todos os amigos. 

Odaisa tinha um coração bondoso, acolhedor e não media esforços 
para ajudar o próximo. Casou aos 14 anos de idade com o senhor Benjamim 
Gomes (in memória) com quem teve vários filhos, no total de 30 filhos, entre 
abortos e nascidos vivos. sendo 6 homens e 7 mulheres, ficando 13 filhos 
vivos, 30 netos e 18 bisnetos. Com muito sacrifício criou todos os filhos, dando-
lhes carinho e muito amor. Ela era muito feliz com a sua família, ela amava vê 
a casa cheia, família reunida. 

Passados os anos, ficou com a saúde frágil, após a morte de uma das 
suas irmãs caçula, Liane Orange. Desse dia em diante, passou a morar 
juntamente com o seu esposo, na casa da sua filha Magna que por muitos 
anos cuidou dos seus pais com muito amor, carinho e dedicação. No Dia 05 de 
outubro do ano de 2014 foi acometida por um Avc, ficando interna por 8 dias 
não mais voltando pra casa. No dia 13 de outubro chegou a triste notícia. a 
Matriarca faleceu e nos deixou para ir para os braços do pai celestial, causando 
um grande vazio em nossos corações. Ela foi uma mulher guerreira, mulher 
temente a Deus, mulher cheia de virtudes. Enfim, ela deixou um grande legado 
para muitos, pois foi um exemplo de mulher. 
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