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PODER LEGISLATIVO 
Câmara Municipal de Araçagi-PB 

"Casa João Pessoa de Brito" 

PROJETO DE LEI N° 019/2022 — LEGISLATIVO Aprovado 
ii-a2z 

EMENTA: Denomina nome da Rua Antônio Luiz 
Cavalcante 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 Antônio Luiz Cavalcante (Popularmente 
conhecido como Antônio Joaquim), a atual Rua Projetada N°32 (Registrado na 
CAGEPA), e no projeto do loteamento consta como Rua Projetada N°17, sendo a 
mesma que está localizada no Bairro Benjamim Gomes, (Antigo Loteamento Novo 
Araçagi), na saída de Araçagi sentido ltapororoca-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. 
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Biografia de Antônio Luiz Cavalcante 

(popularmente conhecido como Antônio Joaquim) 

Nascido em 13/12/1924, viveu boa parte da sua vida na zona rural, na localidade 
do Gravata. Sua atividade diária era no campo trabalhando como agricultor durante os 
longos anos de sua vida. Casou-se com Lindalva de Souza Silva. Tiveram 10 filhos, 
dos quais 6 (seis) morreram ainda crianças. Os 4 (quatro) filhos viventes são Antoniel, 
Maria, Marinaldo e Valdete. 

Uma curiosidade sobre o popular Antônio Joaquim é que, mesmo trabalhando 
na agricultura, também trabalhava como carpinteiro na produção de cercas e porteiras. 
Técnica esta que aprendera com o seu pai, Zé Joaquim, que confeccionava cachimbos 
de cumaru (árvore), de onde aprendeu o oficio de carpinteiro. Antônio Joaquim também 
ornamentava os cachimbos da região. 

Ainda no gravata desenvolveu um importante trabalho cultural como fogueteiro, 
onde se especializou nesta técnica. Produzia fogos de artifício e bombinhas para 
servirem de brincadeiras e homenagens nos festejos juninos. 

No fim da década de 1970 partiu com sua esposa para morar na zona urbana. 
Na cidade de Araçagi Antônio Joaquim também serviu a população prestando serviços 
nos consertos de sombrinhas e guarda-chuvas dos habitantes locais. 

Antônio Joaquim teve um bar na atual Rua Pedro Batista, conhecida por muitos 
como rua do cardeiro, onde, juntamente com sua esposa, realizava eventos conhecidos 
como pé de serra nos períodos juninos. Com trio de sanfoneiro, dança e muita alegria, 
agitava as noites daquela rua, atraindo pessoas de toda a cidade. 

Devoto do Menino Jesus de Praga, promovia uma novena em sua homenagem 
e, ao fim das nove noites de reza e louvação, realizava um pé de serra, movimentando 
a cultura araçagiense, desde os tempos vividos no gravata até a cidade de Araçagi-PB. 

Faleceu no dia 14 de dezembro de 2003, deixando muitas saudades para todos 
que o conheceram, entre familiares e amigos. 
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