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PROJETO DE LEI N° 024/2022 — LEGISLATIVO 

EMENTA: Denomina nome da Praça de Táxi II em nossa 
cidade e dá outras providências. 

O vereador Luciano Duarte 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 Praça José Joaquim de Oliveira, a atual Praça de Táxi 
II localizada na Rua Felipe Rodrigues, no Centro da cidade. 

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, 28 de abril de 2022. 
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Biografia de José Joaquim de Oliveira 

Filho de Francisco Joaquim de Oliveira e de Rosa Bezerra da Silva, nasceu em 01 

de outubro de 1943 na cidade de Araçagi-PB, na Agrovila da Tainha. Foi um grande 

comerciante e produtor rural dessa região. Além disso, foi vereador por 2 mandatos na 

cidade de Araçagi-PB como também foi secretário de infraestrutura. Filho natural da cidade, 

passou toda sua vida no município, ajudando sempre os mais humildes. Pai de 7 filhos (2 

mulheres e 5 homens), era uma pessoa bastante querida na cidade, sendo conhecido, 

carinhosamente, como seu "Zé Parana". 

José Joaquim de Oliveira, nos deixou no dia 27 de setembro de 2021 onde toda a 

cidade ficou em chocada com a perda de um de seus filhos mais conhecidos e queridos. 

"Zé Parana" partiu para a morada do pai, deixando saudades não só aos seus parentes, 

mas também para toda a cidade. 

Gabinete do vereador, 28 de abril de 2022. 
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