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PROJETO DE LEI N° 002/2022 — LEGISLATIVO 

EMENTA: Denomina nome da Rua Severino Francisco 
de Lima em nosso município e dá outras providencias. 

A vereadora Ana Paula Gonçalo De Freitas Dantas, 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. 10 - Fica denominada Rua Severino Francisco de Lima, rua projetada 
número 09 que está localizada no Conjunto Emitia Borges, onde está situado próximo a 
saída de Araçagi-PB sentido Itapororoca-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. 

Gabinete da vereadora, 10 de março de 2022. 

ANA PAULA G ÇALO DE FREITAS DANTAS 
VEREADORA 

Av. Obvio Maroja, 206, Bela Vista, Araçagi-PB, CEP: 58.270-000 
CNPJ: 08.584.179/0001-83 
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Biografia de Severino Francisco de Lima 

Severino Francisco de Lima, nascido no dia 11 de novembro de 1952, natural da cidade 

de Guarabira-PB, era filho de João Francisco de Lima (in memoriam) e Helena Galdino dos 

Santos. Durante sua infância, viveu na localidade do Sítio Mondé no município de Araçagi, local 

onde deixou grandes lembranças. Casou-se com Maria José dos Santos, com a qual teve três 

filhos: João, Cielia e Cinoelia. Teve uma vida exemplar como filho, pai e cidadão araçagiense, 

onde levava sempre consigo um sorriso no rosto e uma simpatia ímpar para com as pessoas em 

seu dia a dia. Trabalhou por longos anos como motorista, prestando muitos serviços e ajudas à 

população de nosso munícipio e, com isso, acabou sendo reconhecido carinhosamente pelas 

pessoas como "Severino da Ambulância". Este grande homem, faleceu em 15 de fevereiro de 

2019 aos 66 anos de idade deixando em sua esposa, filhos, familiares e amigos grandes saudades. 

Anos se passaram. mas o exemplo deste homem querido pela população araçagiense sempre 

permanecerá em nossos corações. 
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