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Sra. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja Concedido a Comenda “Horácio de
Almeida” a Sra. Luciana Balbino de Souza a qual vem prestando relevantes
serviços a Comunidade da Chã de Jardim- Areia-PB
JUSTIFICAÇÃO:

A Jovem Luciana Balbino de Souza é moradora da Comunidade da Chã
da Jardim, no município de Areia.
Luciana lidera um trabalho há mais de 10 anos que forma incansável vem
lutando pelo crescimento da comunidade em que vive, gerando oportunidade para
centenas de famílias que outrora não tinham perspectiva de vida.
Seu olhar visionário e coletivo fez buscar caminhos oportunos e cheios de
oportunidades, pois ali, naquela comunidade havia um potencial gigantesco e em
meio a tantas lutas regadas por muitos sonhos e otimismo fez nascer um novo
momento para a Chã de Jardim.
Luciana se agarrou nos seus conhecimentos acadêmicos, e juntou-se com a
força dos jovens moradores da comunidade e todos abraçaram a ideia e fizeram o
sonho tornar-se real.
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Luciana oportunizou novos horizontes, e tudo conspirava para dar certo.
Ela deu a cada pessoa o direito de sonhar e de fazer acontecer. Ela fez uma
verdadeira revolução na vida dos jovens, mulheres, homens, enfim, a mudança
acontecia e era percebida por todos, não apenas pelos moradores da comunidade,
mas também por pessoas que por ali passavam.
Não foram dias fáceis, tudo foi regado com muita luta e otimismo, mas
acabou dando certo, pois Luciana gerou toda a confiança necessária na vida dos
moradores da comunidade. Chamou atenção dos órgãos competentes como a
EMATER, COOPERAR, SEBRAE, SENAR . E todos acreditaram que poderia
dar certo e deu!
Hoje, a Chã de Jardim é inspiração para muitas comunidades da zona rural,
o seu trabalho é reconhecido e valorizado não apenas no Brasil, mas no exterior
também.
A investidura de Luciana merece aplausos e exemplifica a todos nós, é
uma prova que quando se acredita tudo pode dar certo. Basta buscar.
A Chã de Jardim possui um grupo de Mulheres que produzem artesanato
com a fibra da bananeira, belíssimo trabalho que tem gerado renda para todas as
integrantes, a comunidade possui uma fábrica de polpa de frutas, possui o mais
novo empreendimento turístico rural o Restaurante Vó Maria que recebe uma
média de 800 visitantes por mês, possui a trilha ecológica que acompanha o
piquenique na mata e tudo isso gerou emprego e renda para os próprios moradores
da comunidade. Todos os moradores estão tendo oportunidade em comercializar
seus produtos dentro da própria comunidade.
Outro fato importante para se destacar, é que Luciana também deu
expectativa aos jovens formandos que em outro momento por falta de
oportunidade de trabalho, iam embora, deixavam suas raízes a procura de
emprego, e hoje os jovens se orgulham dos seus diplomas e permanecem na sua
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própria comunidade, contribuindo ainda mais para o crescimento e a valorização
da mesma.
Luciana revolucionou aquele lugar, ela acreditou que naquele momento
após a sua formatura ela deveria permanecer ao lado daquelas pessoas que
precisavam apenas de uma líder que ajudasse na caminhada. Ela se despiu dos
seus próprios sonhos e passou a sonhar junto com a sua comunidade. Podemos
dizer que o sonho é real, mas que ainda não parou por aí. Ela ainda não se
contenta, ela vai buscar mais.
Temos que nos orgulhar dessa Mulher Que Faz Acontecer, ela levou a Chã
de Jardim para artigos, para Congressos, Revista Globo Rural, sites do Governo
do Estado e o melhor de tudo, ela está trazendo diariamente centenas de pessoas
para conhecerem a Comunidade, como também a nossa cidade.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares, aprovando por
Unanimidade esta propositura.

Sala das Sessões, em 29 de Abril de 2014.

ANA PAULA GOMES PEREIRA GONZAGA
Vereadora
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