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EMENTA: Denomina nome da Rua Roniel Gomes 
Damacena 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. 1° - Fica denominada Rua Roniel Gomes Damacena, a atual Rua 
Projetada N°37 (Registrado na CAGEPA), e no projeto do loteamento consta como 
Rua Projetada N°11, 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. 

f/di rO, j0  5,-24 
WILLIAM GUNZACA DA SILVA 

VEREADOR 
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Biografia 

Roniel Gomes Damacena nasceu no dia 16 de Março de 1988 no 
Hospital Regional de Guarabira no estado da Paraíba. Filho de Josefa Gomes 
Damacena e Edvardo Batista Damacena, e junto com seus pais e mais sete 
irmãos cresceram na Rua João Soares, no município de Araçagi, ficando assim 
conhecido como Galego da Coréia. Cresceu, correndo em suas veias o amor 
pelo esporte, o mesmo era botafoguense. 

E diante de tanto amor pelo meio Esportivo tornou-se um grande 
desportista deste Município. E além de desportista, Roniel deu início a sua 
caminhada no meio da Comunicação Digital, criando o blog "Araçagi para o 
mundo" onde ali, ele publicava todas as ocorrências da cidade de Araçagi e 
das cidades vizinhas, levando ao público todas as informações. Diante disso, 
recebeu o convite para se integrar ao Portal Araçagi, seguindo assim, 
prestando serviço ao Portal Tainha. E quando menos se esperou Roniel já fazia 
parte do programa Esportivo Bola na Rede, na Rádio Marmaraú FM, na cidade 
de Araçagi. 

Um jovem humilde, extrovertido, estava sempre a disposição, era 
dedicado ao que fazia. Viveu a vida intensamente, como se não houvesse o 
amanhã, parecia que já tinha a certeza de que sua passagem na terra seria 
rápida. No dia 15 de dezembro de 2015, Roniel deu entrada na Unidade de 
Pronto Atendimento da Cidade de Guarabira, permanecendo internado por 
alguns dias, em seguida foi transferido para o Hospital de Trauma em João 
Pessoa, vindo a falecer no dia 19 de Dezembro de 2015. Um jovem, de apenas 
27 anos foi acometido por um AVC Hemorrágico; encerrando o seu ciclo na 
terra de forma precoce, deixando neste mundo seu legado de honestidade, 
trabalho, amizade e acima de tudo deixou muitas saudades aos seus familiares 
e amigos. 


