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EMENTA: Alterar o nome da Rua Santo Amaro para Rua 
José Leite Sobrinho em nosso município e dá outras 
providencias. 

O vereador William Gonzaga da Silva, 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. 10 - Fica denominada Rua José Leite Sobrinho, a atual Rua Santo Amaro 
que está localizada no Centro, servindo de acesso para antiga barragem de Araçagi e aos 
Sítios Merereba e Riacho Grande. 

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. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Gabinete do vereador, 19 de abril de 2022. 

-- j e C r*(WILLIAMêN rA  A DA SILVA 
VEREADOR 
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Biografia de José Leite Sobrinho 

Filho de Mia Nogueira da Silva (in memoriam) e Antônio Leite da Silva (in memoriam), 

José Leite Sobrinho nasceu no dia 31 de dezembro de 1942, sendo natural do Distrito de 

Canafistula e vivendo por lá durante sua vida. O ilustre senhor José Leite Sobrinho, casado com 

a senhora Antônia da Silva Leite teve, com a qual, 8 filhos: Sônia, Esmeraldo, Maria José, José 

Erivaldo, José Edson, Joelma, Feliciana e Simone Cristina. Durante sua vida, levava sempre 

consigo uma serenidade e simpatia ímpares para com todos que convivia. À sua esposa e aos seus 

filhos, deixou um grande exemplo de pai, de homem e de caráter. 

Teve uma saudosa vida como agricultor e comerciante, onde sempre trabalhou com 

muito orgulho e dedicação em suas lavouras e em seu comércio. Seu José, nos deixou no dia 11 

de fevereiro de 1998 aos 57 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, 24 anos 

se passaram desde sua morte, mas o exemplo deste grande homem com sua integridade e seu 

bondoso coração sempre irá permanecer na memória de seus familiares, amigos e da população 

araçagiense. 

Gabinete do vereador, 19 de abril de 2022. 
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