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PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Araçagi-PB 

"Casa João Pessoa de Brito" 

PROJETO DE LEI N° 018/2021 — LEGISLATIV45 "re)VadO 

3o J-5 "%MA 
Dispõe sobre denominação da Rua Francisco João de 
Pontes em nosso município e dá outras providencias. 

O VEREADOR MELQUIZEDEK GOMES BARBOSA, NA QUALIDADE 
DE REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO DE ARAÇAGI NA PARAÍBA, 
no uso das suas atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta casa, o 
seguinte projeto de lei: 

Art. 1° - Fica denominada Rua Francisco João de Pontes, a rua comumente 
conhecida como Travessa, localizada nas imediações da Rua Geraldo Correia de Melo, 
Centro, Araçagi/PB. 

Art. 2° - Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a mandar confeccionar a 
placa relativa à denominação de que se trata o artigo anterior. 

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

Sala das Sessões, em 30 de novembro de 2021. 
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BIOGRAFIA 

Francisco João de Pontes, nasceu em 17 de 

dezembro de 1929, natural do Sitio Passagem no município 

de Araçagi-PB, sendo filho de João Francisco de Souza e de 

Ana Maria de Souza. Aos 23 anos de idade, casou-se com 

Maria do Rosário de Pontes, onde dessa relação tiveram os 

seguintes filhos: Clodoaldo João de Pontes, Eduardo João de 

Pontes, Moacir João de Pontes, Ana Glória de Pontes, Iara 

de Lourdes Pontes, Maria José de Pontes, Adriana Ligia de 

Pontes, Laeticia Sandra de Pontes. Além dos filhos, a família 

ainda conta com vinte e cinco netos e vinte sete bisnetos. 

O senhor Francisco residia em uma casa na cidade de Araçagi, localizada na 

Praça Mackrina Maroja, onde permaneceu até o fim de seus dias. Foi na cidade, onde ele 

teve o grande anseio em sua caminhada de colocar os seus filhos na vida dos estudos visto 

as dificuldades da época. 

Francisco João de Pontes, vulgo "Nozinho Chico", cursou apenas o ensino 

fundamental 1 devido ao fato de não haver escola no Sitio Riacho Grande e ainda também 

por seu pai não permitir que desse continuidade em seus estudos por conta da vontade 

que tinha em que seu filho trabalhasse na agricultura, porém com apenas nove anos de 

idade. Francisco, desejava se formar e exercer uma profissão, mas que, no entanto, foram 

anulados os seus sonhos. Porém, apesar das dificuldades e desafios na vida, era homem 

de coragem, feliz, carinhoso com a família, atencioso, humilde, prestativo e muito 

receptivo. 

O querido senhor Francisco João de Pontes, sendo agricultor desde criança e 

sobrevivendo da terra, comprou duas propriedades na zona rural para que fosse possível 

criar o seu gado e plantar para o consumo de sua família. Faleceu aos 81 anos no dia 31 

de maio de 2010 no hospital General Edson Ramalho na cidade de João Pessoa, deixando 

muitas saudades e um grande exemplo de ser humano para os seus familiares, amigos e o 

povo araçagiense. 
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ANEXO 

Observação: A rua em questão está localizada nas imediações do senhor Manoel 
Bandeira com término na casa do senhor Fábio Ferreira. 
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