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EMENTA: Denomina nome da Rua Manoel de Araújo 
Nogueira 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. 1° - Fica denominada Rua Manoel de Araújo Nogueira, rua projetada 
número 68 que está localizada no Conjunto Emilia 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 OONÇÂ1O DE FREITAS DANTAS 
VEREADORA 
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CNPJ: 08.584.179/0001-83 
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Biografia de Manoel de Araújo Nogueira 

Manoel de Araújo Nogueira, nasceu na cidade de Guarabira-PB no dia 04 de julho de 

1940, era filho de Maria Senhorinha de Araújo (in memoriam) e Alfredo Nogueira de Araújo (in 

memoriam). Viveu durante sua vida em sua cidade natal e também na localidade do Sítio Cuité 

no município de Araçagi, onde vivenciou histórias que se transformaram em grandes lembranças 

no coração dos que aqui ficaram. Casou-se com Maria da Penha Silva, com a qual teve nove 

filhos: Sérgio Luiz, Marcos Antônio, Dilene, Denise, Djane, Divânia, Daniele, Diana e José. Aos 

seus filhos, durante toda sua vida, ele deixou um grande exemplo de pai e de caráter. 

Teve uma saudosa vida como pai, filho e agricultor, onde sempre trabalhou com muito 

orgulho e dedicação em suas lavouras. Seu "Gerinho", como era popularmente conhecido, nos 

deixou no dia 19 de novembro de 2007 aos 67 anos de idade deixando em todos que o conheceram 

e para a população araçagiense um grande exemplo de cidadão, de homem e de pai. Desde então, 

14 anos se passaram, mas o exemplo deste grande agricultor e pessoa sempre irá permanecer na 

memória de seus familiares, amigos e da população. 

ANA PAULA GO ÇALÓ DE FREITAS DAN AS 
VEREADORA 

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


