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EMENTA: Denomina nome da Rua Lindalva da Silva 
Souza 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. l ° - Fica denominada Rua Lindalva da Silva Souza (Popularmente 
conhecida como Dona Lindalva), a atual Rua Projetada N°33 (Registrado na 
CAGEPA), e no projeto do loteamento consta como Rua Projetada N°06, 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. 
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VEREADOR 

gt-rPa99 

b---/k D:5 

Av. Olivio Maroja, 206, Bela Vista, Araçagi-PB, CEP: 58.270-000 
CNPJ: 08.584.179/0001-83 



Biografia de Lindalva da Silva Souza. 

(popularmente conhecida como Dona Lindalva) 

Nascida em / / , morou no Gravatá, na zona rural do município de 
Araçagi-PB. Casada com Antônio Luiz Cavalcante, popularmente conhecido como 
Antônio Joaquim. teve 10 filhos, dos quais 6 (seis) morreram ainda crianças. Os 4 
(quatro) filhos viventes são Antoniel, Maria, Marinaldo e Valdete. 

Dona Lindalva, como era mais conhecida, trabalhou durante toda sua vida como 
agricultora. Mulher valente, do roçado, ganhou a vida e alimentou seus filhos com o 
sustento que a terra lhe deu. 

Dona Lindalva era mulher de garra e de fé, e demonstrava isso na prática da 
religião. Buscou praticar sua fé através das novenas que promovia no gravatá ao 
Menino Jesus de Praga. Sua fé era tamanha que, quando na década de 1970 veio 
morar na cidade de Araçagi, construiu com a ajuda de seu filho Marinaldo uma capela 
ao lado de sua casa em homenagem ao Menino Jesus de Praga, onde as noites de 
novenas atraíam pessoas de toda a cidade. 

Morando em Araçagi (como também no Gravatá), auxiliava o marido nas 
produções de fogos de artifícios e bombinhas para as celebrações dos festejos juninos. 
e nos eventos em comemorações às festas de São Pedro, São João e Sant'ana (Santa 
Ana), onde era animadas por um trio pé de serra, comidas típicas e muita alegria, 
movimentando a cultura popular e religiosa da cidade. 

Dona Lindalva faleceu no dia 27 de novembro 2020, deixando saudades em 
todos os familiares e amigos. 
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