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PROJETO DE LEI N° 009/2022 — LEGISLATIVO 

EMENTA: Denomina nome da Rua Adauto Francisco 
Pereira em nosso município e dá outras providencias. 

A vereadora Ana Kelly Nunes Bezerra, 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 Adauto Francisco Pereira, rua projetada 
número 65 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, 16 de março de 2022. 

ANA KELL NUNES B ERRA 
VEREADORA 

Av. Olivio Maroja, 206, Bela Vista, Araçagi-PB, CEP: 58.270-000 
CNPJ: 08.584.179/0001-83 
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Biografia de Adauto Francisco Pereira 

Durante toda sua caminha em vida, seu Adauto, foi um homem de grande humildade e 

de muita dedicação no trabalho na agricultura. Com muita honestidade e sendo sempre uma 

pessoa muito simples, nasceu e passou toda a sua vida no município de Araçagi/PB, mais 

precisamente no Sítio Barra da Espingarda. Foi nessas terras, onde ele criou seus 11 filhos junto 

com sua Roselita Vicente de Souza. Adauto Francisco Pereira, sempre foi e será um grande 

exemplo de filho, de pai e de marido, deixando um espelho de ser humano para todos. Em 1976, 

esteve presente na inauguração do colégio Dr. Fernando da Cunha Lima com muita alegria e 

satisfação para presenciar o seu filho mais velho (José de Souza Pereira) como sendo o primeiro 

professor daquela escola. Em 2005, também viu o seu filho Vanderley Carlos de Souza Pereira se 

toma gestor da mesma escola. Estes fatos representam uma imensa vitória não só ao Seu Adauto 

como também a dona Roselita, em ver filhos de agricultores chegarem tão longe. 

Faleceu aos 91 anos dia no 25 de janeiro de 2017 deixando a todos grandes lembranças 

e um exemplo de ser humano ímpar através de toda sua trajetória. Ao passar do tempo, a sua 

imensa humildade, honestidade, integridade e seu bondoso coração seguem vivos nas memórias 

de todos que o conheceram e os que também hão de conhecer sua história a partir de hoje. 

ANA KELL NUNES BE ERRA 
VEREADORA 
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