
Estado do Ceará

Câmara Municipal de Limoeirc do Nofte

PROJETO DE LEI Ne OJq / 2023, de 10 de Março de 2O23

Dá a denominação da rua que indica

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, Estsdo do Ceará:

Faço saber que a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, decretou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei.

Art. l'- Fica denominado de Rua.Ioaquim Evangelista da Silva, a rua localiza no

Bairro Antônio Holanda, tendo os seguintes limites:

Ao NoÉe: Rua Deputado Expedito Maia da Costa

Ao Sul: Rua Auditora Fernanda Ney Conrado de Castro Bezerra

Ao Leste: Rua Adolfo Casimiro

Ao Oeste: Travessa Luiz Fortunato de Andrade

Art. 2" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis

em contrário.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte - CE, em I 0 de março de 2023

José Torres de Mourâ Neto

Vereador - PSB
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BIOGRAFIA
JOAQUIM EVANGELISTA DA SILVA

O praçinha JOAQUIM EVANGELISTA DA SILVA, nasceu em 06
de fevereiro d,e 192O, na cidade de Limoeiro do Norte estado
do Ceará, filho de Francisco Rodrigues da Silva e Maria
Evangelista da Silva, teve infância pobre no distrito Jurema -
Zona Rural, durante a adolescência, ajudou seu pai na
agricultura.

Aos 18 fdezoitoJ anos entrou para a fileira do Exército
Brasileiro na Organização Militar do 23e Batalhão de
Caçadores na cidade de Fortaleza, como Soldado, matricula nq

10G-5.398. Tendo em vista a eclosão da 2a Grande Guerra
Mundial, o Brasil precisou disponibilizar suas tropas para
somar ao Exército dos Aliados para combater o Exército Nazi -
Facista que avançava na Europa, África e Ásia. Assim, o

soldado Joaquim Evangelista da Silva foi convocado pela Força
Expedicionária Brasileira - FEB a lutar na ltália.

De L6 de setembro de L944 até 02 de maio de 1945, dia em
que a ordem de cessar fogo foi expedida pelo Comando do 4e

Corpo de Exército ao qual a FEB era subordinada, ou seja, sete
meses e dezenove dias combateu corajosamente e com
extrema ombridade as forças inimigas no território italiano.
No dia 03 de junho de 1945, após cumprida a missão para a
qual foi designado, a FEB começou a preparar seu retorno ao
Brasil. Em 18 de julho de 1945 o primeiro pelotão regressava
ao Brasil, após grande bravura de seus praças. O Ministério da
Guerra da Força Expedicionária Brasileira do Teatro de
Operações da Itália o licenciou do serviço ativo referente ao
período de22 de fevereiro de L945 a L1 de agosto de 1945,
passando a Reserya do Exército Brasileiro.

Retornando a sua terra natal, foi recebido com honrarias de
grande mérito devido ter cumprido sua missão não só para
com o Brasil, mas pra com todas as Nações Amigas.



Pós combate em Guerra e início de constituição familiar
resolveu atuar no ramo de comércio varejista e bar no Centro
Comercial de Limoeiro do Norte de 1946 a t97\, situado na
Praça da Coluna da Hora. Paralela a suas atividades
comerciais foi nomeado para exercer o Cargo de Telégrafo na
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafas, onde
permaneceu até sua aposentadoria. Ao fim, foi para a Reserva
Militar do Exército Brasileiro na patente de 3a Sargento, após
cumprido exemplarmente seu papel como grande patriota ao
defender a soberania brasileira em território estrangeiro.

Ressaltamos que o combatente sempre participou dos desfiles
militares realizados no dia da independência do Brasil, desta
feita, ainda assim cumprindo seu dever cívico militar tânto na
cidade de Limoeiro do Norte quanto em Fortaleza. Além disso
foi homenageado na Associação dos Ex Combatente assim
como foi condecorado com diversas medalhas de Honra ao
Mérito.

Teve seus últimos dias de vida e o descanso merecido, junto
da família na Cidade de Fortaleza no bairro do Montese. Seu
falecimento deu-se em no dia 05 de iunho de 2005 aos 85
anos de idade e com a certeza do dever cumprido.

Fortaleza, L7 de janeiro de2022.

Retornando a sua cidade natal encantou-se pela Senhorita de
nome TEREZINHA DE JESUS LEMOS DA SILVA a qual
conheceu-a através de seus amigos. A partir de então iniciou o
namoro e, Iogo em seguida, o casamento que aconteceu no dia
09 de fevereiro de 7947. Dessa união nasceram seis filhos:
GUTEMBERG EVANGELISTA LEMOS MADEUZA
EVANGELISTA LEMOS (em memória); RAIMUNDO NONATO
EVANGELISTA, WANDEMBERG EVANGELISTA LEMOS,
VANDEUZA EVANGELISTA LEMOS e MARIDEUZA
EVANGELISTA LEMOS.
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