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PROJETO DE LEI N° 021/2022 — LEGISLATIVO 

Aprovacin 
A-04 (52 N2, 

EMENTA: Denomina nome da Rua Vicente Eudórico de 
Barros 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 Vicente Eudórico de Barros, a atual Rua 
Projetada N°04 (Registrada na CAGEPA), que está localizada no Conjunto José 
Ribeiro da Rocha, (Vizinho ao Conjunto Santo Amaro), em Araçagi-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. 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. 
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Biografia de Vicente Eudórico de Barros 

Vicente Eudórico de Barros, nasceu no dia 12 de fevereiro de 1943, natural de 

Araçagi-PB. 

Filho de Tereza de Melo Lima (in memoriam) e Francisco Eudórico de Barros 

(in memoriam); Vicente Eudórico de Barros, profissionalizou-se como motorista de 

ônibus, fazendo um excelente trabalho em nossa região, transportando diariamente 

dezenas de pessoas para diversos municípios e estados. Durante sua vida, levava sempre 

consigo uma serenidade e simpatia impares para com todos que convivia. 

Mas antes de se tornar motorista de ônibus ele era barbeiro, profissão esta que 

herdou do seu Pai Chico Inácio, como era conhecido em Araçagi-PB. 

Anos depois casou com a Sra Severina Gomes de Barros, filha do Sr. Antonio 

Gomes da Silva e da Sr' Paulina Josefa da Conceição. 

A família Barros é tradicional em Araçagi, tendo o Sr. Chico Inácio um dos 

primeiros barbeiros do município, e sua esposa uma das primeiras costureiras da época. 

Vicente Eudórico de Barros, faleceu no dia 05 de maio de 1997 aos 53 anos 

deixando 09 filhos e esposa, foi um grande exemplo de cidadão, de homem e de pai com 

sua integridade e seu bondoso coração que 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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