CÂMARA MUNICIPAL
GUARACIABA DO NORTE
PROJETO DE LEI N.º 42/2021
” Dispõe sobre a denominação de Escola de
Ensino Fundamental Francisco de Assis
Teixeira Lopes o Estabelecimento de Ensino
Anexo Dom Pedro I, localizado na Rua
Professor Tibúrcio Melo, em Guaraciaba do
Norte (CE) e dá outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE- CEARÁ, no uso de
suas atribuições legais, APROVA:
Artigo 1º – Fica denominada de Escola de Ensino Fundamental Francisco de
Assis Teixeira Lopes o Estabelecimento de Ensino Anexo Dom Pedro I, criado
por Decreto nº 037/2021, de 13 de maio de 2021, localizado na Rua Professor
Tibúrcio Melo, s/n, Centro, Guaraciaba do Norte (CE), INEP 23276029.

Artigo 2º. – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Paço Ver. Luiz Martins Ribeiro (Plenário Ver. Manuel Batista de Oliveira),
10 de setembro de 2021.

JAQUES CARVALHO VIANA
Vereador MDB

Paço Ver. Luiz Martins Ribeiro – Plenário Ver. Manuel Batista de Oliveira
www.cmguaraciabadonorte.ce.gov.br
CE – 327, Rodovia Dep. José Maria Melo
Fone: 3652 - 2175

CÂMARA MUNICIPAL
GUARACIABA DO NORTE
JUSTIFICATIVA
Senhores Vereadores, tenho a honra de apresentar a esta augusta Casa
Legislativa, o presente Projeto de Lei que busca homenagear o saudoso exprefeito ‘Paim’.
O ex-prefeito Francisco Diassis Teixeira Lopes foi um grande prefeito em
Guaraciaba do Norte, sendo, indiscutivelmente, referência vitalícia para os
gestores atuais e futuros deste município e um exemplar membro da sociedade.
Por tais razões achamos deveras justo e plausível homenageá-lo denominando
o Anexo como escola, localizado na Travessa Professor Tibúrcio, neste
município, com seu nome, perpetuando assim sua figura como emblema de
defesa da educação Guaraciabense.
O mesmo fez diversas obras em todas as áreas do município, na educação,
saúde, enfim, foi um prefeito bastante trabalhador.
Apresento, portanto, aos nobres pares, nos termos regimentais, o projeto de Lei
para apreciação em Plenário, requerendo sua aprovação e remessa ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Guaraciaba do Norte para
sanção.

Em apenso segue a biografia do homenageado.
Ex positis, considero justa a homenagem
Posto isso, conto com o apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação.

Guaraciaba do Norte/CE, 10 de setembro 2021.

JAQUES CARVALHO VIANA
Vereador MDB
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BIOGRAFIA
Francisco de Assis Teixeira Lopes, filho de Isaías Lopes da Silva e Lucília
Teixeira Lopes (in memorian), nasceu na cidade de Parambu-CE, no dia 04 de
outubro de 1947 em uma família de 12 irmãos, tornou-se muito cedo arrimo de
família, quando aos 16 anos iniciou a atividade de vendedor de eletrodomésticos
no Comercial Carvalho Borges em Fortaleza, ensaiando ali uma habilidade
profissional que mais tarde o tornaria um exímio empresário.
Comprou, assim, o primeiro veículo, sem imaginar que esta seria a maior de suas
paixões. Homem incansável e de admirável habilidade para o ramo do comercio,
não custou para multiplicar o patrimônio, de modo que se estabeleceu, ainda em
Fortaleza, como taxista e mais tarde, proprietário de uma frota de taxi.
Em 15 de julho de 1978, casou-se com Maria Elisabeth de Oliveira Teixeira, uma
jovem moça, órfã de pai e mãe, tendo recebido desde então a incumbência e a
missão de servir e ocupar a posição de Patriarca da família de sua esposa e
seus seis irmãos órfãos.
Esta foi a marca que o acompanhou com destaque ao longo de toda a sua vida,
pois ajudar ao próximo foi uma de suas características mais altruístas. Dessa
união nasceram quatro filhos: Fabiana, Fábio, Franklin e Assis Filho e ao lado de
sua amada esposa Beta, construíram uma família feliz. Pôde acompanhar o
nascimento dos netos e até da bisneta Maria Luiza, inclusive fomentar o
desenvolvimento profissional das netas Jessica e Joice, sem deixar de ser o avô
carinhoso e presente na vida dos outros netos: Julia, Jade, Giovana, Ana Luiza,
Mariana e Fabrício e ainda teve a oportunidade de abençoar o neto caçula, ainda
no ventre, Joaquim.
Homem simples, amante do trabalho, gostava de estar rodeado dos familiares e
amigos por onde andava. Sempre bem humorado, expressava seus sentimentos
com uma brincadeira mesmo nos momentos mais dolorosos e difíceis. Guardava
em seu coração uma devoção a São Francisco de Assis, talvez por isso com ele
se identificava, e dessa forma será lembrado por seus familiares e amigos por
sua generosidade e amor as coisas mais simples.
Concomitante a atividade de taxista, Assis empreendeu ainda no ramo de postos
de gasolina, pois ousar e arriscar sem hesitar foram uma marca peculiar na vida
deste grande homem e foi exatamente essa característica que o levou a cidade
de São Luis do Maranhão, onde tornou-se concessionário Chevrolet de muito
sucesso.

Paço Ver. Luiz Martins Ribeiro – Plenário Ver. Manuel Batista de Oliveira
www.cmguaraciabadonorte.ce.gov.br
CE – 327, Rodovia Dep. José Maria Melo
Fone: 3652 - 2175

CÂMARA MUNICIPAL
GUARACIABA DO NORTE
E por falar em ousadia, o destemido Assis descobriu mais uma paixão em sua
vida: a Aviação.
Mais tarde, tornou-se proprietário de uma frota de taxi aéreo, sem deixar os
passeios a bordo de seus aviões com a família, tanto o fazia feliz. No ano de
1981 conheceu a cidade de Guaraciaba do Norte e foi amor à primeira vista!
Fincou ali a tão afamada ASSIVEL, a Concessionaria Chevrolet conhecida em
toda a região por suas habilidades comerciais, que congregaram clientes de
todos os Municípios circunvizinhos.
O amor a Guaraciaba do Norte lhe foi retribuído ao ser conclamado como um
dos maiores líderes políticos de Guaraciaba do Norte, ao lado do saudoso José
Maria Melo. Exerceu mandato de Prefeito Municipal nos anos de 1997 a 2004.
Guaraciabense de coração, como ele próprio se intitulava, praticou o bem e
serviu aos mais necessitados, horando a sua missão de bem servir ao próximo.
Há pouco mais de três anos foi diagnosticado com uma neoplasia maligna,
contra a qual travou uma batalha incansável pela vida, superando as
expectativas de todos os médicos que o acompanhavam ao longo dessa jornada,
tanto que ficou conhecido como “Homem de Aço”, demostrando ser um
verdadeiro guerreiro, dando-nos exemplos de persistência, fé e coragem.
Veio a falecer no dia 23 de janeiro de 2020 as 22h10min no hospital São Carlos.
Assis Paim, como era carinhosamente conhecido deixou-nos um legado
inestimável e para sempre será lembrado por todos os seus familiares e amigos.
Saudades eternas de sua esposa e companheira Maria Elisabeth de Oliveira
Teixeira, irmãos, filhos, genros, noras, netos, cunhados e sobrinhos.
Esperamos contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação desta
matéria, oportunidade em que renovamos protestos de estima e consideração.
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