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Dispõe sobre a alteração do nome LOTEAMENTO 

NOVO ARAÇAGI para Bairro BENJAMIM GOMES e dá 

outras providências. 

Art. 12 Fica alterada a denominação do "Loteamento Novo Araçagi" passando a ser 

denominado de BAIRRO BENJAMIM GOMES o atual bairro localizado as margens da PB-057 

próximo a Escola Estadual Francisco Pessoa de Brito na saída para ltapororoca e identificado 

nas fotos em anexo. 

Art. 22 rçtA !Pi entra em vigor na data da sua publicação. 

Câmara Municipal de Araçagi, 18 de novembro de 2021. 
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GOMES 

BIOGRAFIA 

No dia 31/03/1931 nascia na cidade de Araçagi -Paraíba o senhor 
BENJAMIM GOMES, filho de Joaquim Gomes da Silva e Joana Soares da Silva (in 
memória), era conhecido por todos carinhosamente por (Beija do Bujão). Benjamim foi 
um grande agricultor e comerciante. Ainda jovem foi para o estado do Rio de Janeiro 
por onde trabalhou por muito tempo como motorista de ônibus. Nas idas e vindas do 
Rio de Janeiro conheceu o amor da sua vida. Odaisa Orange Gomes (in memória), 
com quem se apaixonou e se casou. Morando em Araçagi começaram a construir a 
sua família, as coisas foram ficando difíceis, teve que voltar pra o Rio de Janeiro pra 
trabalhar, sempre que podia vinha para a Paraíba, pra os braços da família. Teve 
vários filhos, um total de 30 filhos, sendo eles vivo hoje 6 homens e 7 mulheres. 

Seu Benjamim (Beija do bujão) não mediu esforços para criar seus 13 filhos e 
netos. Era um homem de um coração bondoso, integro, fiel e brincalhão. Com o 
passar dos anos, voltou para a sua terra natal a Paraíba, mais precisamente na cidade 
de Araçagi, terra amada por ele. Construiu muita coisa ao lado da sua família. Era 
empresário no ramo de gás de cozinha, mais tarde na sua velhice, passou a morar 
junto com a sua esposa Odaisa na casa da sua filha Magna, onde era muito bem 
cuidado e amado. Ele adorava vê a casa cheia de filhos, netos e bisnetos. No Dia 13 
de outubro do ano 2014 teve a pior notícia da sua vida, o falecimento da sua esposa 
Odaisa, sua metade, sua parceira de vida. Ficando assim, viúvo, pois perdeu o seu 
maior amor. Não suportou muito a perda da sua esposa. Ficou com a saúde 
fragilizada. No Dia 12 de janeiro foi diagnosticado com uma doença grave. Lutou 1 ano 
e 2 meses com todas as suas forças para sobreviver, e no dia 15 de abril de 2018 veio 
a descansar em sua própria residência ao redor daqueles que ele mais amava (a 
família). Aquele dia ficou marcado, nem o samu levou ele pra o hospital, ele sentia que 
estava partindo, todos os seus filhos e alguns netos, se reuniram ao lado dele. 

O que ele sempre amava era vê a família reunida. Uma das frases mais 
conhecidas por todos dita pelo senhor Benjamim era "está tudo bem seu Beija? Ele 
respondia: Tudo bom, e nada presta ". Seu Benjamin deixou um legado para a família 
e amigos. Ele era um homem de caráter, muito respeitado na cidade. E assim, termina 
essa breve biografia. 
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