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Aprovado 
PROJETO DE LEI N° 007/2022 - LEGISLATIVO ,;2_9 433 \2c, 

EMENTA: Denomina nome da Rua Maria de Fátima 
Luiz Dumonte 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 Maria de Fátima Luiz Dumonte, rua projetada 
número 06 que está localizada no Conjunto Emília 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, 15 de março de 2022. 
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Biografia de Maria de Fátima Luiz Dumonte 

Filha de Irene Maria de Santana (in Inemoriam) e Antônio Luiz Dumonte, Maria de 

Fátima Luiz Dumonte, foi carinhosamente conhecida como "Fá- em vida. Nasceu no dia 01 de 

maio de 1991, sendo natural de nossa amada cidade e vivendo durante toda sua infância no Bairro 

São Sebastião. A ilustre dona Irene, casada com o senhor Valdemir Benedito dos Santos, teve 2 

filhos: Valberto e Valdemir. Durante sua vida, levava sempre consigo unia serenidade e simpatia 

impares para com todos que convivia. 

Como filha, mãe e amiga, teve uma linda caminhada que segue sendo lembrada por 

todos que a conheciam. Fátima Luiz Dumonte, faleceu aos 28 anos dia no 01 de fevereiro de 2020 

deixando a todos grandes lembranças e um exemplo de ser humano. Ao passar do tempo, hoje, o 

seu imenso carisma, sua simpatia e seu bondoso coração seguem vivos no imaginário de todos 

que aqui ficaram. 
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