
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
CASA JOÃO PESSOA DE BRITO 

PROJETO DE LEI Nt15/2021 - LEGISLATIVO Aprovado 
13-05 

EMENTA: Denomina nome de praça 
JOSÉ ORANGE FILHO (ZEZÉ 
ORANGE) em nosso município e da outras 
providências. 

A VEREADORA ANA PAULA GONÇALO DE FREITAS DANTAS, 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 ORANGE FILHO (ZEZÉ 
ORANGE), a atual praça em construção em frente ao prédio onde funciona o NASF, na 
praça José Luiz de Araújo as margens da avenida Olivio Maroja, situada no centro da 
cidade de Araçagi. 

Art. 2° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado assim que concluída a 
Praça mandar confeccionar a placa relativa à denominação de que trata o artigo anterior. 

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Sala das sessões, em 13 de Maio de 2021 

ANA PAULA GON ALO DE FREITAS DANTAS 

-Vereadora Autora-
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CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
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Biografia de José Orange Filho 

José Orange Filho ou Seu Zezé Orange como era popularmente conhecido, nasceu em 
30/05/1935 na Vila Araçagi (Município de Guarabira) e faleceu em a8/09/2017 aos 82 anos, 
filho de José Orange Viana e Regina Martins de Morais, casou-se no ano de 1961 com a 
senhora Terezinha Alves Orange, com quem dividiu o toda sua vida, foi durante toda sua vida 
um homem integro e exemplo de ser humano. 

Do seu casamento com a senhora Terezinha Alves Orange, seu Zezé Orange teve 10 
(dez) filhos, sendo eles: Edilson Orange da Silva, Aelson Orange da Silva, Kátia de Lourdes 
Orange, Walter Orange da Silva, Cláudio Orange da Silva, Vanda Lúcia Orange da Silva, Gentil 
Orange da Silva, Lídia Regina Orange da Silva, José Edson Orange da Silva e José Orange 
Viana Neto (Sheila), os quais lhe deram vários netos e bisnetos. 

Atuando sempre como funcionário público do estado manteve sempre sua dedicação, 
sendo ele motorista do Estado da Paraíba, ficou à disposição da Prefeitura Municipal de Araçagi 
desde 1980 onde sempre foi elogiado pelo seu desempenho e excelente conduta; trabalhou 
também na escola Estadual Rodrigues de Carvalho como Vigia/Porteiro onde até hoje é 
lembrado por colegas pelo ótimo serviço prestado aquela instituição. 

José Orange Gomes também ingressou na política no ano de 2008 onde concorreu nas 
eleições daquele ano como candidato a vereador, não logrou êxito mas fica o registro de sua 
candidatura em nosso município. 

Teve uma vida exemplar como filho, pai de família e cidadão, levava sempre um 
sorriso no rosto e uma educação ímpar. Seu Zezé era o que podemos chamar de um cidadão 
"boa praça" querido por todos e que nunca se negou a ajudar quem precisava. 

Anos se passaram desde a sua partida, mas as lindas recordações de um homem de 
uma excelente conduta, um pai de família exemplar, um homem batalhador e muito querido, 
continuam vivas para sempre no coração de todos os araçagienses. 
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