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EMENTA: Denomina nome da Rua José Fernandes da Costa 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. l0 - Fica denominada Rua José Fernandes da Costa (Conhecido popularmente como 
Zé Baeta), a atual Rua Projetada N°34 (Registrado na CAGEPA), e no projeto do loteamento 
consta como Rua Projetada N°16, 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, 26 de abril de 2022. 

°7e  r(çl f 4 ' VetWILLIAM GO ZA A A r SILVA 
VEREADOR 
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Biografia de José Fernandes da Costa (Conhecido popularmente como Zé Baeta) 

Nascido em 07 de setembro de 1926, no Rio Grande do Norte, na então cidade de Flôres, (atual 

Florânia), morou muitos anos no sítio Pacheco, nesta terra querida. 

Filho de agricultores, trabalhou como agricultor durante os muitos anos de sua vida. Conhecedor da 

terra, embora gostasse da labuta diária, viajou para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições. 

Na então capital do Brasil à época, trabalhou como servente em várias construções civis. Regressou 

a Araçagi, onde conheceu sua esposa, Maria Emília, com a qual tiveram doze (12) filhos, dos quais 

nove (9) são viventes. Estes são Elisabete, Ednalva, Ednaldo, Edvaldo, José, João, Luiz, José e 

Antônio. 

Em Araçagi, trabalhou por cerca de 20 anos como fiscal, prestando serviços à gestão e a população, 

servindo desde a gestão do prefeito Benjamim Rosas (1965-1968), passando pelas gestões dos 

prefeitos Osvaldo Félix (1969-1972), Onildo Câmara (1973-1976), Antônio Félix (1977-1982) até a 

gestão do prefeito Vanildo Maroja (1983-1988). 

Montou uma padaria muito conhecida na cidade, popularmente reconhecida como a Padaria de Zé 

Baeta. Sua padaria forneceu pão para várias áreas do município, tanto na zona urbana quanto na zona 

rural, com seus vários filhos e funcionários trabalhando como "pãozeiros-. levando os pães para as 

localidades mais distantes. Zé Baeta foi poeta, embora não conhecido por essa vertente artística. No 

entanto, entre as poesias que recitava e os versos que encantava a vizinhança e os familiares, produziu 

um cordel intitulado A história de Araçagi, tema: os primeiros habitantes. Neste cordel escreveu sobre 

as primeiras famílias da cidade, a origem do nome de algumas ruas, a construção do cemitério e a 

cheia de 1964. Faleceu no dia 07 de junho de 2008, deixando muitas saudades para todos os que o 

conheceram, entre familiares e amigos 

Gabinete do vereador, 26 de abril de 2022. 
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VEREADOR 
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