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Assunto: Solicita denominação da Rua surgida por trás da Rua
Fernando dos Santos Leal, em consequência de desmembramento de
terras.

Sra. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido de que, a segunda rua surgida em
consequência de desmembramento de terras, por trás da Rua Fernando dos
Santos Leal, seja denominada: Wilson Barbosa da Silva

JUSTIFICAÇÃO:
Wilson Barbosa da Silva foi uma grande homem empreendedor.
Sua juventude foi entre Areia e a capital paraibana onde se formou em
Administração de Empresas pela UNIPE, o seu passaporte para trabalhar
em várias empresas pelo país, mas foi à cidade de Areia que ele escolheu
para desenvolver sua experiência administrativa ao tomar conta da
conhecida Panificadora Capricho, negócio da família, a pedido do seu pai.
Neste momento, ele escolheu a cidade na qual iria construir sua
vida profissional e formar sua família.
Foi através de seu intenso trabalho na Panificadora que ficou
conhecido. Acordava antes que o sol pudesse iluminar a cidade por
completo para atender a uma das coisas que mais amava fazer: trabalhar.
O trabalho sempre foi sua filosofia de vida e o realizava com humor e
paixão.
A padaria que administrava não era apenas um comércio, através
da alegria de seu dono acabou se tornando ponto de encontro para pessoas
da velha guarda e jovens que admiravam suas histórias e sua boa
companhia.
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Lá, também era o lugar onde ele costumava, na sua simplicidade,
com frequência, ajudar pessoas e entidades que o procuravam, sem fazer
disto qualquer tipo de negócio ou divulgação.
Sempre deixou clara suas preocupações e decisões para ajudar sua
cidade a se transformar em um lugar aonde todos sentissem o mesmo
apego e orgulho que ele sentia.
Foi no dia 13 de julho de 2014, dia de Santo Antônio, dia da
tradicional distribuição de pães que faleceu. Deixou amada esposa, filhas e
uma legião de amigos ao ser chamado por Deus após ter cumprido sua
tarefa na terra.
Seu legado se vê na construção do seu patrimônio, na sua família,
na sua vida simples, alegre, bem humorada, na honestidade e nos valores
que desenvolveu e passou a frente para todos que com ele conviveu no seu
dia a dia.
Com amor, viveu a vida que escolheu. Amou sua cidade com
intensidade, trabalhou com ardor, ajudou com discrição quem o procurou.
Sua generosidade não pode ser exposta pelas palavras de um texto,
pois ela se mistura com a história de pessoas que passaram pela sua vida
ou que conviveram com ele durante seu tempo na terra.
Que seu amor pelo trabalho e sua generosidade possam guiar a
todos que cuja fraqueza se instale.
Os moradores residentes nesta mencionada rua, necessitam que a
mesma tenha sua denominação para que possam ter um endereço,
facilitando suas vidas, sendo cidadãos brasileiros com endereço fixo.
.
Por tudo que foi exposto neste requerimento, acho mais que justo esta
reivindicação, e apelo aos nobres Pares o voto favorável, aprovando por
Unanimidade.

Sala das Sessões, em 04 de Setembro de 2014.

Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Vereadora
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