LEI Nº1341 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre denominação de Logradouro
Público “Rua Francisco de Assis Reges”, no
centro da cidade de Aracoiaba/CE

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOIABA, ESTADO DO CEARÁ, Sr.
THIAGO CAMPELO NOGUEIRA, no uso das atribuições que lhe confere aprova a seguinte

LEI.

Art. 1º - A rua aberta que esta sendo construída nas proximidades da Rua Santos
Dumont (Praça 16 de Agosto) no centro da cidade, passa a denominar-se “Rua Francisco de
Assis Reges”.
§ 1º È parte integrante desta Lei a biografia do homenageado.
§ 2º È parte integrante desta Lei, a foto aero fotográfica, do perímetro urbano do
citado logradouro..
Art. 2º - Fica autorizado o Poder Executivo, providenciar a placa de identificação do
referido logradouro.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua promulgação

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA, EM 18 DE
NOVEMBRO DE 2021.

FRANCISCO DE ASSIS REGES

Nasceu no dia 17 de janeiro de 1949, na cidade de Aracoiaba. Filho caçula de Maria
Alzira Martins Paulino e Joaquim Paulino Sobrinho, sendo que a mãe nasceu em Aracoiaba e seu
pai no Rio Grande do Norte. Ficou órfão de pai com 1 ano de idade, juntamente com seus
irmãos: José Alcides Reges, com 6 anos; João Alcir Reges com 4 anos e Maria Helena Reges
Rocha, com 3 anos de idade. Quando Alzira fico viúva, no ano de 1950, foi morar com os filhos
na casa de seu pai, José Martins da Penha, no sitio Getirana. No entato, com pouco tempo, este
faleceu e tiveram todos que voltar a morar na mesma casa onde nasceram, no centro de
Aracoiaba, onde Reges viveu sua infância, adolescência e posteriormente também constituiu lar
para sua esposa e filhos.
Filho de mãe viúva, as dificuldades se apresentavam para a família, mas os exemplos de
fé, perseverança, união e garra da matriarca sempre foram alicerce. Uma infância humilde,
simples, porem cercada de muito amor e ensinamentos. Para ajudar nas despesas de casa, Reges
ainda bem jovem, foi trabalhar na mercearia do saudoso Manoel Filho. Estudou no antigo Grupo
Escolar Almir Pinto e em sua adolescência na década de 60, ingressou no Seminário Seráfico de
Messejana, ficando pouco tempo, retornando a Aracoiaba e dando continuidade aos seus estudos
no GVT – Ginásio Virgílio Távora,
Na sua mocidade frequentava festas com seus amigos da época, conhecido por ser muito
brincalhão, namorador e amigo de todos. Nesse meio, firmou namoro com a jovem Maria
Socorro Dantas Reges, filha de Francisco Dantas e Doralice Alves Dantas. Namoraram,
noivaram e casaram-se em outubro de 1973. Dessa união tiveram 5 filhos: Ana Paula, Romulo,
Renata Lia, Paulo Renato e Carla Virginia. Morando em Aracoiaba como a família arranjou um
pequeno emprego na cooperativa agrícola de Aracoiaba. Logo depois foi para Teresina – PI
através da sua amizade com Wilson Melo (in Memorian) sobrinho do Dr. Gerardo Melo. La se
estabeleceu com a família, montou um bom restaurante em pareceria com seu cunhado João
Dantas e nesse lugar conquistou varias amizades – inclusive com o ex Deputado Paulo Duarte –
na época Delegado da Polícia Federal.
Após alguns anos residindo em Teresina – PI, resolveu retornar a sua terra natal e aqui
chegou com o impeto de colaborar ativamente para a construção de uma Aracoiaba mais justa e
desenvolvida. A sua compreensão sobre a força transformadora sobre a politica o fez ocupar
espaço de decisão dentro da administração publica municipal. Assumiu o cargo de chefe de
gabinete do então prefeito Vicente Bastos Sampaio (uma das melhores administração da história
deste município); em 1989 teve a honra de presidir a mesa que elaborou a Lei Orgânica
Municipal (Constituinte); foi eleito vereador e fez legislaturas marcadas pelo compromisso com
o povo, a ética com dinheiro publico e uma posição combativa de responsabilidade e
fiscalização. Um defensor intransigente do funcionalismo publico. Prestou relevantes trabalhos
nas localidades de Pedra Branca, Jenipapeiro, Getirana, Caninhas, Batimbal, Arraial Santa
Isabel, Bulandeira e Sede; assumiu a presidência da câmara de vereadores realizando uma gestão
inovadora e participativa.
O seu perfil sério, integro, responsável, profissional e inovador o fez galgar uma trajetória
de sucesso e cargos de confiança que muito colaborou – direta e indiretamente – para o
desenvolvimento de Aracoiaba: foi um funcionário exemplar da antiga EMATERCE; comandou
o esporte da cidade, elevando o nome do município a lugares de destaque no cenário estadual; foi
chefe de gabinete do deputado estadual Paulo Duarte por 2 mandatos, conseguindo verbas e
projetos para o município; membro do conselho de defesa da pessoa humana da ouvidoria do
estado; foi chefe de gabinete da Secretaria de Justiça do Estado do Ceara e posteriormente sub

secretario de justiça da mesma pasta, tendo uma passagem marcada pela revitalização dos
sistema Penitenciário e esforços na capacitação e qualificação dos profissionais
Um aracoiabense de origem simples que conseguiu alcançar voos jamais pensados;
marcado por uma trajetória pessoal de sucesso e dedicação ao interesse/serviço publico, Reges,
em todos os espaços que ocupou sempre teve como premissa os ensinamentos de sua mãe
pautados na moral , ética e honra; jamais esqueceu sua terra e sua origem e fazia questão de
referenciar sua cidade nos ambiente que passava.
Comunicativo, bem relacionado, sempre soube transitar sobre os mais diversos cenários e
construiu nesse caminhar relações de amizades e parcerias duradouras e admiráveis; um
apaixonado pela politica local, um critico ferrenho do malfeito e da corrupção; um leitor assíduo
da atualidade e dos grandes romances; fã da jovem guarda e Roberto Carlos, torcedor presente
do Vozão e excepcionalmente um noveleiro de obras com temas “de época” ou do sertão
nordestino..., todos esses assuntos estavam nas rodas de conversa que participava, seja nas casas
de amigos, calçadas e bares da nossa querida cidade. Um homem de personalidade forte,
opinioso, e com humor convidativo.
Assim sempre foi seu caminhar, inclusive após a sua aposentadoria.
Com o afastamento de suas atividades trabalhistas, a vida boemia ficou mais presente e os
cuidados com a saúde diminuíram. Em 2015 foi hospitalizado devido a um hematoma cerebral
subdural crônico, que acarretou três neurocirurgias de alto risco, com internação prolongada na
UTI e necessidade de doação de plaquetas e sangue. Neste período Reges teve a real dimensão
do carinho, solidariedade e afeto dos amigos e povo desta terra: um recorde de doadores, pessoas
queridas que se dispuseram ajudar nesse momento tão difícil ( relembrar essa historia sempre o
emocionava, confirmando que toda entrega, dedicação e referencia a Aracoiaba era mais que
merecida).
Recuperou-se sem sequelas e em 2020 enfrentou como um guerreiro a doença que mudou
a forma de compreender e ver o mundo moderno que devastou famílias e que levou a óbitos mais
de 490 mil brasileiros. Sim, Reges venceu a Covid-19 e novamente teve um pôs-internação
milagroso. Porem, os problemas de saúde ao decorrer dos anos iam se agravando, e os conselhos
médicos desconsiderados, levando a vida com a liberdade que sempre quis.
Em julho de 2021, mais uma vez um episodio cruel: uma queda no banheiro de casa o
levou novamente a UTI – fato que o deixou internando por 17 dias em situação de risco.
Desse fatídico acontecimento veio a falecer aos 13 de agosto de 2021 – e assim encerrouse mais um capitulo de sua vida aqui na terra – mas que deixa seu legado de valores, memorias e
historias que nunca serão esquecidas.
Um grande aracoiabense que muito amou e trabalhou por essa terra. Um homem que
honrou como poucos a representatividade e oportunidades que teve; um cidadão que tinha
Aracoiaba e as relações que aqui construiu como parte essencial da sua vida e que por isso tanto
procurou fazer e contribuir – com seus conhecimentos e dedicação – para o crescimento da
cidade.
Que Deus o tenha. Saudades
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