
BIOGRAFIA 

 
FRANCISCO DE VASCONCELOS SILVA 

Nascido em Nova Floresta, pequena cidade do estado da Paraíba no dia 01 de Agosto 

de 1950, Francisco de Vasconcelos Silva, mais conhecido como Dr. Chiquinho, 

cresceu em uma família numerosa. Seus pais Firmino Marcelino da Silva e Luzia de 

Vasconcelos Silva (agricultores)  tiveram uma tarefa árdua para  criar treze filhos, 

mas mesmo assim a metade desses filhos conseguiram terminar o curso supeiror. 

 Em 1976, Dr. Chiquinho formou-se em medicina pela Universidade Federal 

da Paraíba  (UFPB) e 1977 casou-se com Maria de Fátima Lima Vasconcelos (Gorete). 

É pai de duas filhas. A primogênita  Emily cursou o primário em Campo Redondo e é 

graduada em Fisioterapia  e Educação Física pela UNP, com mestrato em Portugal 

onde morou cinco anos. Atualmente leciona na UNP e tem outras atividades 

paralelas. A filha caçula Ellen tem dezesseis anos está concluindo o 2º grau e 

preparando-se para o vestibular no final do ano. 

 Disposto a desempenhar sua experiência como médico e colaborar com a  

assistência à população, Dr. Chiquinho chegou em Campo Redondo em 1986. Porém, 

o destino traçou um novo rumo para sua vida quando em 1988  ingressou na política 

sendo eleito Prefeito, pelo partido Partido Democrático Cristão (PDC),    sem mesmo 

nunca ter participado de nenhum cargo politico. 

 Dr. Chiquinho enfrentou um grande desafio e procurou demonstrar não 

só apenas coragem e sim capacidade naquilo que fez  revelando-se um bom 

administrador. Até os dias atuais ele gostuma dizer “ minha capacidade de 

administrador foi colocada em prova” .  

 Em seu governo construiu o Terminal Rodoviário, a Feira Livre Coberta;  o 

Mercado Público; Pavimentou avenidas e ruas;  Providenciou a compra e instalação 



de uma Parabólica visando  melhorar a transmissão do sinal de TV; Construiu a parte 

inicial do Conjunto Margarida Procópio;  Pôs em funcionamento o único Hospital e 

Maternidade (APAMI) local; Construiu o Posto Médico de Serra dos Brandões; 

Realizou melhorias habitacionais tanto na zona urbana como na rural; construiu 

pequenos barreiros em diferentes localidades rurais; eletificou da comunidade do 

Giromão até Serra dos Brandões; também providenciou a instalação eletrica de 

todas as residências  do povoado, bem como a eletrificação de vinte casas no sitio 

Ramal. 

 Entretanto, segundo Dr. Chiquinho o mais importante do seu mandato foi 

a sua presença constante no município, a austeridade e transparência nos gastos 

publicos,  a credibilidade e compreensão do povo,  a pontualidade e zelo da 

Prefeitura para com os compromisso assumidos. Além disso a oportunidade de 

servir aos camporedondense tanto no setor profissional como no politico.  

 Ao receber o “Titulo de Cidadão Camporedondense”, outorgado pela 

Camara Municipal, Dr. Chiquinho, hoje e sempre,  firmou um compromisso fidedigno 

que manterá um vinculo muito forte e respeitoso com toda população de Campo 

Redondo. 

 Após o termino do seu mandato de prefeito Dr. Chiquinho continuou 

exercendo a profissão de médico e de diretor da V Dires (5ª Regional de Saúde) em 

Santa Cruz, dando suporte aos municipios da região do Trairí. Atualmente é médico 

plantonista concursado em São Bento do Trairí; médico plantonista no Hospital 

Alfredo Mesquita em Macaíba, onde é funcionário estadual e trabalha no Programa 

Saúde da Família (PSF) na Prefeitura de Macaíba. 

 

PRINCIPAIS OBRAS REALIZADAS DE SEU MANDATO ELETIVO: 

 

Construção da feira livre; 

Reforma do Mercado Público Municipal; 

Construção do Terminal Rodoviário; 

Construção de calçamento de várias ruas; 

Construção do Conjunto Margarida Procópio em parceria com o Governo do Estado 

do RN; 

Asfaltamento da estrada que liga a cidade até a BR 226 em parceria com o Governo 

do Estado do RN; 



Construção do centro de convivência; 

Reforma e Ampliação da Praça JK; 

Aquisição de uma antena parabólica comunitária; 

Compra de um trator para a coleta do lixo público; 

Construção da Escola Municipal das comunidades de Catolé e Cujy; 

Distribuição de material didático para os alunos da rede municipal; 

Transporte escolar para os estudantes da zona rural para sede do município; 

Construção da Escola Antônio Pedro Batista e um posto de Saúde na Serra dos 

Brandões em 1990. 

Realização do maior e mais organizado campeonato de futebol de campo no estádio 

Beira Rio; 

 


