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EMENTA: Denomina nome da Rua José Francisco do 
Nascimento 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 José Francisco do Nascimento, rua projetada 
número 66 que está localizada no Conjunto Emília Borges, onde está situado próximo a 
saída de Araçagi-PB sentido Itapororoca-PB. 

Art. 2° - 4'ica 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, 29 de março de 2022. 

Oon-k3()) ANA PAULA GONÇALO DE FREITAS DANTAS 
VEREADORA 
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Biografia de José Francisco do Nascimento 

José Francisco do Nascimento, nascido no dia 18 de outubro de 1943, natural do 

município de Mulungu-PB, era fi lho de Joana Jovita do Carmo (in memoriam) e Manoel Gomes 

de Souza (in memoriam). Viveu durante sua infància na cidade de Araçagi onde também se casou 

com Maria das Dores Campina do Nascimento, com a qual teve seis filhos: Maria José (Pia), José 

Francisco (Zeca), Juvenal (Didi), José Ivanildo (Nené), Maria Cristina (Tina), José Evangelista 

(Solteiro). Durante sua vida foi um exemplo de filho, pai e agricultor, onde levava sempre consigo 

um sorriso no rosto, uma humildade e uma honestidade ímpar para com as pessoas em seu dia a 

dia. "Senhor Tropeiro", como era popularmente conhecido, faleceu em 15 de janeiro de 2022 aos 

78 anos de idade deixando em sua esposa, filhos, familiares e amigos, grandes saudades. Anos se 

passaram, mas o exemplo deste homem querido sempre permanecerá em nossos corações. 

ANA PAULA GONÇALO DE FREITAS DANTAS 
VEREADORA 

Av. Obvio Maroja, 206, Bela Vista, Araçagi-PB, CEP: 58.270-000 
CN P.E 08.584_179/0001-83 


