ATA DA SESSÃO SOLENE REALIZADA NO SALÃO NOBRE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA – PARAÍBA, NO DIA DEZOITO DE
MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (18) dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete,
às dezesseis horas, reuniram-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Areia-Paraíba, o Poder Legislativo local, autoridades presentes e a
sociedade em geral para entrega de Títulos de Cidadania Areiense e
Medalhas Horácio de Almeida. O Sr. Presidente deu por aberta a Sessão
Solene convidando a todos os presentes para ouvirem o hino da cidade de
Areia. Em seguida convidou para compor a mesa a ex. Deputada Federal
Rosinilda Gondim Vital do Rego; a vice-prefeita Marilia do Socorro
Perazzo de Melo; ex prefeito Ademar Paulino de Lima e o ex prefeito
Antônio Carlos Queiroz Teixeira de Barros. Na sequência convidou os
agraciados para tomarem seus devidos lugares: Sr. Elson da Cunha Lima
Filho; Sra. Eva Pereira de Almeida; Sr. Francisco Antônio Leocádio; Sr.
Gerson Paulino de Lima Júnior; Sr. Jadson Videres Pamplona; Sr. Jailson
de Lima Moura; Sr. Jesiel Pereira de Souza; Sr. João André Soares; Sr. José
Diogo Theôtonio; Sr. José Spártaco Cardoso; Sr. Manoel Bandeira de
Albuquerque; Sr. Marinaldo dos Santos; Sr. Marinésio Coelho Lemos; Sr.
Neyber José Ribeiro; Sr. Romeu Prazeres de Lemos; Sr. Romulo Rolin de
Vasconcelos; Sra. Silvia César Farias da Cunha Lima e Sra. Terezinha
Carneiro da Cunha. Sequenciando a sessão teve início a entrega da
Comenda Horácio de Almeida aos personagens Areienses por destacada
atuação no crescimento social e político deste município. Convidou o Sr.
José Diogo Theotônio, para receber a Comenda Horácio de Almeida
propositura de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante. Convidou
o Sr. Marinésio Coelho Lemos para receber a Comenda Horácio de
Almeida propositura de autoria do vereador Edvaldo Batista de Souza.

Convidou o Sr. Romeu Prazeres de Lemos para receber a Comenda
Horácio de Almeida propositura de autoria do vereador Francisco dos
Santos Júnior. Convidou a Sra. Terezinha Carneiro da Cunha para receber a
Comenda Horácio de Almeida, propositura de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante. Sequenciando foram convidadas as homenageadas a
receber o Título de Cidadão Areiense. Sr. Elson da Cunha Lima Filho
propositura do vereador Edvaldo Batista de Souza; Sra. Eva Pereira de
Almeida propositura da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante; Sr.
Francisco Antônio Leocádio propositura do vereador Francisco dos Santos
Júnior; Sr. Gerson Paulino de Lima Júnior propositura do vereador
Francisco dos Santos Júnior; Sr. Jadson Videres Pamplona propositura do
vereador Jorge Eduardo Alves da Silva; Sr. Jailson de Lima Moura
propositura da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante; Sr. Jesiel Pereira de
Souza propositura do vereador Francisco dos Santos Júnior; Sr. João André
Soares propositura da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante; Sr. José
Spártaco Cardoso propositura do vereador Francisco dos Santos Júnior; Sr.
Manoel Bandeira de Albuquerque propositura do vereador Edvaldo Batista
de Souza; Sr. Marinaldo dos Santos propositura do vereador Jorge Eduardo
Alves da Silva; Sr. Neyber José Ribeiro propositura do vereador Edvaldo
Batista de Souza; Sr. Romulo Rolin de Vasconcelos propositura da
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante e Sra. Silvia César Farias da Cunha
Lima propositura do vereador Ivano Cassimiro dos Santos. Convidou para
compor a mesa o Sr. Prefeito João Francisco Batista de Albuquerque.
Sequenciando foi autorizado o uso da tribuna aos Propositores e
Homenageados. Foi até a tribuna a vereadora Nelma Carneiro, saudou a
todos os presentes. Disse que Areia está em festa, pois comemoramos mais
um aniversario, 171 anos de emancipação política. Cidade que está situada
no topo da Serra da Borborema e aproximadamente a 618 metros de
altitude acima do nível do mar. Garantindo a nossa cidade uma temperatura

média anual, de 22 a 25 graus centigrados. E por esta razão muitas pessoas
que por aqui passam, geralmente voltam e muitas delas para morar.
Afirmou que Areia sempre se destacou na educação, com filhos ilustres no
passado como também no presente. Relatou que nestaCasa tramitou
requerimentos solicitando as homenagens prestadas hoje, e que na sua
justificativa constava a história tanto pessoal, quanto profissional de cada
um homenageado. Esses relatos encantaram a ponto dos mencionados
requerimentos serem aprovados por unanimidade. Vidas de lutas, doação,
superação e ajuda ao semelhante, isto é, uma grande atrocidade que merece
as homenagens prestada por esta Câmara de vereadores Casa de Manoel da
Silva. Pois todos nós somos importantes, desde que se empenhemos em
nosso crescimento intelectual ou tenha o dom de ver em seu semelhante a
necessidade e procure ajuda-lo em momentos difíceis, em que o mesmo se
encontra fragilizado, pois isto é uma grandeza. Este também é o motivo
principal de estarmos todos reunidos nesta sessão solene para homenagear
os amantes desta terra, que por motivo superior nasceram em outra cidade,
mas que jamais esqueceram de suas raízes e prestam relevantes serviços em
prol dos Areienses. Informou que os que receberam o título de cidadãos
Areiense serão os mais novos filhos desta terra e os que receberam a
Medalha Horácio de Almeida são mais que merecido pela garra e o amor a
está terra e seus filhos. Citou uma frase de Paulo Coelho “ um homem pode
viajar para Roma ou para Jerusalém, mas sempre carrega em seu coração os
valores de sua pátria”. Pois na história de Areia consta seus filhos ilustres
onde acrescentaremos os homenageados de hoje, presentes a esta sessão
solene, pois prestaram e prestam relevantes serviços a esta cidade. Afirmou
que consta na bíblia na carta de Paulo aos Coríntios “ ainda que eu fale a
língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze
que soa, ou como um címbalo que recua, ainda que tenha o dom de
profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha

tamanha fé a ponto de transporta montanhas se não tiver amor nada serei.
Afirmou que Paulo citou três sentimentos que devemos ter: Fé, Esperança e
o Amor, e entre os três o mais importante é o amor, este amor que todos que
receberam esta homenagem através desta Casa tem por esta cidade e pelos
seus filhos, e que através deste amor contribuíram e contribuem para o
engrandecimento da mesma. Em seguida se pronunciou a Sra. Eva Pereira
saudou a todos os presentes. Agradeceu pelo Título de Cidadã Areiense o
qual muito a orgulha e a emociona. Disse que ao receber a comunicação
que receberia este título, ainda sem entender passou a refletir. O que fez por
Areia? Se era mesmo merecedora deste título? E qual seu legado? Foi aí
que resgatou sua história. Disse residir em Areia a 62 anos, e como
professora primaria ensinou a muitos cidadãos Areienses que tiveram em
sua formação seus ensinamentos. Onde deu sua contribuição na educação.
Aposentada iniciou seu trabalho religioso junto a Ordem Franciscana e é
presença ativa na igreja católica. Afirmou que a cidade de Areia abriu
caminho para suas realizações, pois foi aqui que criou e educou 8 filhos, os
quais conquistaram seus objetivos. Finalizou agradecendo a esta Casa, e
disse sair desta sessão muito orgulhosa de ser cidadã Areiense. Em seguida
se pronunciou o Sr. Elson da Cunha Lima saudou a todos os presentes.
Disse ser uma felicidade muito grande receber este título, pois muitos
acharam que o mesmo nasceu no município de Areia. Porém nasceu em
João Pessoa no ano de 1976, mas foi criado, alfabetizado e educado nesta
terra, no colégio Santa Rita e só saiu desta cidade para fazer o curso de
medicina em João Pessoa. Informou que quando terminou seu curso de
medicina quem o trouxe para trabalhar nesta cidade foi o ex prefeito
Antônio Carlos Queiroz (Cacau Teixeira), começou a atender nos distritos
do município de Areia, em seguida passou a atender no Sandur, onde
depois foi exonerado por um político de Areia e passou a atender na praça
Três de Maio. Afirmou que depois teve uma grande oportunidade ao lado

de Ademar Paulino de ser secretário de saúde, de ser diretor do hospital
municipal e enfim, conseguiu ergue o nome de sua família. Disse que este
Título de Cidadão Areiense irá se somar em seu coração ao diploma de
médico e aos dois diplomas de prefeitos os quais tem muito orgulho.
Afirmou que hoje de fato e de direito se torna irmão de cada um dos
Areiense. Relatou que é como se tivesse recebendo o diploma de prefeito,
como se voltasse ao final do curso de medicina e recebesse o diploma de
médico. Agradeceu ao vereador Ivano Cassimiro em nome de sua esposa
Sra. Silvia também homenageada. Relatou que quem trouxe Dra. Silvia
para atender nesta cidade foi o ex prefeito Ademar Paulino. Porém por
motivo superior tiveram que seguir a carreira de médico na cidade de
Campina Grande. Disse ser grato a esta Casa, pois foi de forma unanime
que recebeu este título, o qual irá honrar trabalhando e ajudando os que
precisam de sua ajuda e de seu apoio. Finalizou parabenizando Areia pelos
seus 171 anos de Emancipação Política. Em seguida se pronunciou o Sr.
Romulo Rolin saudou a todos os presentes. Agradeceu a vereadora Nelma
Carneiro pela propositura deste título de cidadão. Disse ser filho de uma
Areiense, porém nasceu em João Pessoa. Relatou que irá honrar este título,
de uma forma justa, através de seus trabalhos e conhecimentos, fazendo o
bem, sem saber a quem, para se sentir bem. Afirmou que esta terra é sua
segunda mãe, e não sabe como a vereadora Nelma o descobriu, pois, a
mesma deve ter olhos de águia, pois este tempo todo nesta cidade, só foi
enxergado agora. Finalizou dizendo está muito grato e que o que precisar,
pode procura-lo. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos Júnior saudou a todos os presentes. Disse estar presente para firmar
sobre o que foi discutido nesses dias sobre os requerimentos de título de
cidadão Areiense e comenda. Pois todos foram aprovados por unanimidade,
sinal que os mesmos são merecedores desta homenagem, pois fazem algo a
mais, ajudando o próximo. Assim como fez o Sr. Leocádio, que buscou

recursos para o nosso município e ajudou a APAE. Parabenizou nossa
cidade pelos seus 171 anos. Disse ter o Sr. Jesiel como seu segundo pai,
pois o mesmo exerceu um grande papel,trabalhando com crianças carentes
ou não, ao qual fez parte. Em seguida se pronunciou o Sr. Manoel Bandeira
saudou a todos. Afirmou que este título está tornando físico o que já era do
coração. Relatou ter chegado nesta cidade no ano de 2010 onde logo se
apaixonou por esta cidade. Afirmou que este ano assumiu a direção do
Centro de Ciências Agrarias o qual tem uma história paralela a cidade de
Areia. Informou que na qualidade de diretor tem buscado esforços e
trabalhado para aumentar a parceria com a cidade de Areia, assim como a
intenção de criação de um jardim botânico, pois deseja abrir mais o leque
da cidade turística e atrair mais e mais pessoas para desenvolver ainda mais
a cidade de Areia. Em seguida se pronunciou a Sra. Silvia César Farias
saudou a todos. Parabenizou a cidade de Areia pelos seus 171 anos. Relatou
que este ano é um ano muito importante para si, pois faz 25 anos de
formada a profissão que tem prazer em ter, e servir a população. E é um
prazer no aniversário da cidade ser honrada como filha de Areia através
deste título o que a engrandece muito. Agradeceu a todos os vereadores por
este título, pois foi aprovado por unanimidade, título este que irá ficar junto
com seu diploma de médica. Em seguida se pronunciou o Sr. Romeu
Lemos saudou a todos, agradeceu ao vereador Francisco dos Santos Júnior
pela propositura e aos demais vereadores que aprovaram. Afirmou ter
recebido o Título de cidadão Areiense assim que nasceu, pois nasceu em
Areia. Disse que Areia completa hoje 171 anos e questionou se alguém
notou a coincidência do código 1.7.1, onde o Brasil está envolvido no 1.7.1
e Areia comemorando 171 anos e batendo palma. Agradeceu ao prefeito
João Francisco por tê-lo convidado a ser secretário de turismo da cidade de
Areia, porém como não tinha muito tempo disponível passou apenas 40
dias, entretanto durante este tempo que passou lançou três projetos para a

cidade e os mesmos estão vigorando. Uma rosa na janela, adote uma praça
e uma parada de ônibus. Pois sabemos que a prefeitura não tem tantas
condições e temos que aprender a fazer as coisas sem depender de políticas,
pois no dia que os Areienses acordarem e elevarem esta cidade, fazendo
com que ela cresça não irá ficar devendo favor a ninguém. Fez o mapa
turístico de Areia, o qual foi realizado com doações de empresários, era
necessário 20 e conseguiram 50 onde faturaram R$ 15.000.00 reais,
pagaram o mapa, pintaram o casarão, concertaram o espaço das artes e
ainda sobrou dinheiro que está na conta da ATURA. Relatou ter trago para
Areia a fundação Salutte que está localizada no Beco do Jorge, onde todos
os meses irá doar uma cadeira de roda, as pessoas mais necessitadas. Em
seguida se pronunciou o Sr. Diogo Theotônio saudou a todos. Disse está
dividindo momentos importantes no trabalho diário nesta Casa Legislativa
especialmente a vereadora Nelma Carneiro que merece o respeito e
reconhecimento do seu trabalho realizado. Agradeceu a mesma pela
lembrança de seu nome para receber esta Comenda Horácio de Almeida
que o enche de orgulho. Disse que no caminho da volta ninguém se perde e
o mesmo está retornando à Areia, cidade onde nasceu e renasceu, pois, este
ano, meses atrás teve aventura de ser agraciado com uma nova vida, ao
sofrer um infarto agudo do miocárdio e retornar a vida e ao compromisso.
Relatou que nasceu nesta cidade, mas teve a necessidade de buscar fora seu
crescimento profissional. Disse ser uma honra retornar e receber está
homenagem a qual aumenta o seu comprometimento. Em seguida se
pronunciou o Sr. Marinaldo disse está muito grato por ter recebido este
Título de Cidadão Areiense, uma vez que nasceu na cidade de Alagoa
Grande, agradeceu ao vereador Jorge Eduardo pela propositura e disse que
irá levar este Título por toda sua vida. Em seguida se pronunciou o Sr.
Gerson Paulino saudou a todos os presentes. Disse não ser filho de Areia,
mas já se sente um Areiense. Agradeceu ao prefeito João Francisco pela

confiança nele depositada, pois está junto na batalha pelo pleno
desenvolvimento de Areia. Disse receber está título de coração e sente-se
lisonjeado. Finalizou parabenizando a cidade de Areia pelos seus 171 anos.
Em seguida se pronunciou o Sr. Jailson agradeceu a vereadora Nelma
Carneiro pela propositura, disse ver nesta data uma coincidência feliz, pois
Nelma e seus familiares indiretamente tem em sua trajetória comercial,
estudantil e de formação um papel importante, pois foi de seu pai o
comércio que hoje tem nesta cidade, foi de seu genro João Carlos o contato
direto para que pudesse em épocas outras, estudar no Colégio das Damas.
Disse que este é o seu mais importante título, agradeceu a Câmara
Municipal de Areia e a todos os vereadores por terem aprovado de forma
unanime. Informou considerar este momento um dos mais importantes de
toda sua vida. Disse que o seu coração está dividido entre as lembranças
tão raras de sua cidade natal e sua vida plena de desafios e realizações em
sua amada cidade Areia, onde aprendeu a ler e escrever. Afirmou que
receber o título de cidadão Areiense é se igualar aqueles que nasceram
nesta cidade. Destacou o nome de sua mãe, uma mulher guerreira e
batalhado, assim como também o nome de seu pai Josemar Moura que se
foi a mais de 20 anos, deixando muitas saudades e um vazio que nunca será
preenchido. Em seguida se pronunciou Sr. Jesiel Ferreira agradeceu a
Câmara Municipal de Areia pelo título de cidadão Areiense, em especial ao
vereador Francisco dos Santos Júnior, pela propositura. Disse ser este título
muito importante para sua pessoa, pois assim que chegou a esta cidade
ficou encantado com sua beleza ímpar, onde foi bem recebido na
Universidade onde trabalhava e logo começou um trabalho voltado a um
projeto social, onde além de ensinar aprendeu muito com os alunos, que
hoje são pessoas de bens e bem-sucedidos. Pois tudo que fez foi com muito
amor. Em seguida se pronunciou o Sr. Neyber agradeceu ao vereador
Edvaldo Batista pela propositura, pediu permissão para que seu pai

estivesse ao seu lado, pois sem ele não tem estrutura para falar. Deixou um
abraço para sua avó que sempre lhe ajudou em sua caminhada. Afirmou
que sua família é seu alicerce, onde foi criado com sua avó, e hoje teve a
obrigação de ir pega-la, para compartilhar este momento. Em seguida se
pronunciou o Sr. Benedito Ribeiro pai do homenageado Neyber. Pediu que
todos deem sua contribuição para nossa cidade, pela Paraíba e pelo Brasil.
Disse ser uma tristeza o que ver nos meios de comunicação, e não entende
como um político se reveste de um cargo e pratica o que estão praticando
no nosso país. Parabenizou os homenageados. Fez um apelo aos Areienses
que desejam trabalhar por Areia, pediu que deixem a política de lado e
vamos levantar uma bandeira por nossa cidade. Deixou um abraço a Banda
Filarmônica Abdon Felinto Milanêz um patrimônio de nossa cidade que
estava esquecido,mas que foi resgatado. Em seguida se pronunciou o Sr.
Antônio Carlos parabenizou a todos os homenageados que receberam o
título de cidadão Areiense e a Comenda Horácio de Almeida. Agradeceu a
Câmara Municipal ano de 2005-2008 então Presidente Edilton do
Nascimento pela homenagem que foi prestada ao seu pai José Teixeira de
Barros exemplo de homem e honestidade. Em seguida se pronunciou o Sr.
Prefeito João Francisco saudou a todos os presentes. Afirmou que este
momento é de comemoração e alegria, pois nossa cidade ganhou mais
soldados para tornar Areia uma cidade melhor de se viver. Disse estar
prefeito, se doando, e abdicando dos melhores momentos que pode
desfrutar em sua vida empresarial e familiar. Conclamou que cada Areiense
der sua contribuição, pois um prefeito só não faz nada e a sociedade não é
regida pelo prefeito, a sociedade é regida pela sociedade. Afirmou que
Areia não é de uma prefeitura nem de um grupo político é sim de todos
nós. Desejou a todos, toda a felicidade do mundo a qual convida para
construir juntos. Em seguida se pronunciou o Sr. Jadson Videres disse estar
grato por receber o título de cidadão Areinese o qual muito o honra e

comove. Pois agora pode expressar “ sou cidadão Areiense” relatou ter
nascido em Souza, e chegou nesta cidade em 1998 para assumir um
emprego público na universidade federal da Paraíba. Afirmou que o dia 18
de maio, dia do aniversário da cidade onde a mesma completa 171 passa a
ser especial e ficará marcada para sempre em seu coração. Agradeceu a
Deus, a Câmara Municipal de Areia e a todos os vereadores por terem
aprovado por unanimidade seu nome para receber esta honraria. Agradeceu
em especial ao vereador Jorge Eduardo pela propositura. Em seguida se
pronunciou o Sr. Presidente agradeceu a Deus, e aos colegas vereadores
que depositaram em sua pessoa a confiança para que juntos pudessem
administrar está Casa. Disse que seria de grande orgulho seu pai, Sebastião
gari, está presente, mas Deus sabe de todas as coisas. Assim como seria um
orgulho que sua esposa também estivesse presente, mas Deus a levou.
Disse não ser fácil administrar nem assumir o compromisso de ser o
Presidente desta Casa, porém Deus prepara aquele que acha que não tem
condições. Por fim, o Senhor Presidente encerrou a Sessão Solene
agradecendo a presença de todos e autorizou o primeiro Secretário a fazer a
lavratura da presente ata, a qual lavrei, dato e subscrevo-me. Areia 18 de
maio de 2017.

