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PROJETO DE LEI N° 010/2022 — LEGISLATIVO 

EMENTA: Denomina nome da Rua João Francisco 
Bezerra 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 João Francisco Bezerra, rua projetada número 
69 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, 22 de março de 2022. 
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Biografia de João Francisco Bezerra 

João Francisco Bezerra nasceu no dia 05 de dezembro de 1934 na Paraíba, mais 
precisamente, no Sítio Canafistinha localizado no município de Araçagi/PB. Era 
carinhosamente conhecido por "Seu Doca" e "Zerobinha". Filho Do senhor Paulino 
Francisco Bezerra e da dona Maria Batista da Fonseca por quem foi criado junto com 
seus irmãos. Desde muito cedo trabalhou na agricultura seguindo os passos de seus pais, 
a quem sempre se espelhou durante toda vida pela grande humildade. 

Casou-se com a senhora Júlia de Souza onde teve 15 filhos, mas que apenas 8 
sobreviveram, lhe concedendo 16 netos e 5 bisnetos. Seu João, desde muito cedo, ensinou 
aos seus filhos o caráter, a dignidade e a honestidade, deixando várias lições de vida. 
Seguindo seus passos, sua família está repleta de grandes exemplos de pessoas e de 
conquistas. 

Entre os anos de 1991 a 1993, sua filha Maria José, trabalhou como professora 
do ensino fundamental na Escola Municipal Nossa Senhora da Luz localizada no Sítio 
Canafistinha, contribuindo com o desenvolvimento na área da educação e de sua 
comunidade. Anos mais tarde, Seu Doca, ainda em vida, viu também sua neta Lidiane, 
ocupando o cargo de diretora entre os anos de 2009 a 2012 na mesma escola onde sua 
filha havia lecionado. O que o deixava muito orgulhoso por saber que sua família estava 
colaborando para a melhoria da educação de seu município. Um dos seus sonhos era ver 
seu filho Naldo como prefeito do município onde o mesmo teve a oportunidade de ser 
candidato, porém sem êxito. Hoje, sua neta Ana Kelly se tornou a única vereadora surda 
do Nordeste e a primeira vereadora surda na Paraíba. 

João Francisco Bezerra dedicou todo seu esforço à agricultura no município de 
Araçagi, criando e educando todos os seus fi lhos a partir dos frutos de suas colheitas. Seu 
Doca, como todos o conheciam, foi um exemplo de pessoa maravilhosa, solidária e digna. 
Morreu aos 80 anos em 20 de dezembro de 2013, deixando muitas saudades e boas 
lembranças. 
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