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PROJETO DE LEI N° 016/2022 — LEGISLATIVO 

EMENTA: Denomina nome da Rua Rita da Silva Felix em 
nosso município e dá outras providencias. 

O vereador Humberto Gerônimo dos Santos, 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 Rita da Silva Felix, a atual Rua Projetada N°38 
(Registrado na CAGEPA), e no projeto do loteamento consta como Rua Projetada 
N°20, sendo a mesma que está localizada no Bairro Benjamim Gomes, (Antigo 
Loteamento Novo Araçagi), na saída de Araçagi 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 do vereador, 19 de abril de 2022. 

ERTO GE ONIMO DOS ANTOS 
VEREADOR 
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Biografia de Rita da Silva Felix 

Rita da Silva Felix, nasceu no dia 16 de dezembro de 1941 no Sítio Riachão, 

zona rural do município de Araçagi-PB. Filha de agricultores, Dona Rita, como assim era 

conhecida, foi casada com Severino Félix da Silva, com quem teve 09 (nove) filhos, além 

de cuidar da família, Dona Rita trabalhava na agricultura, tempo depois, na década de 80 

começou a prestar serviços no Grupo Escolar no Sítio Riachào na função de Auxiliar de 

Serviços / Merendeira. 

No meados do ano de 1994, Dona Rita mudou-se com a família para morar na 

cidade de Araçagi, residindo na Rua Nossa Senhora do Rosário, no Bairro São João 

Batista, sendo transferida do trabalho e iniciou novos desafios na vida, desempenhando 

suas funções com muita dedicação na Escola Municipal Margarida Pessoa Coutinho, até 

chegar a sua aposentadoria. 

Dona Rita da Silva Felix, faleceu no dia 16 de julho de 2021 aos 79 anos de 

idade, depois de muito trabalho, de sempre ter amor ao próximo e sempre ser uma 

participante da Igreja Católica, exemplo de mulher integra e bondosa, onde seu exemplo 

de vida irá permanecer para sempre na memória de seus familiares e amigos. 

Gabinete do vereador, 19 de abril de 2022. 

HUMB RTO G NIMO DOS SANTOS 
VEREADOR 
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