ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 007/2014
Autora: Nelma Carneiro Cavalcante
Assunto: Solicita denominação da Rua surgida paralela a 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 Rua surgida em
consequência de desmembramento de terras, paralela a Rua Fernando dos
Santos Leal, seja denominada: RUA VEREADOR NELSON CARNEIRO.

JUSTIFICAÇÃO:

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.
O ex-vereador Nelson Carneiro em vida contribuiu para o
desenvolvimento do nosso município, sendo mais que justo ser homenageado
recebendo esta Rua o seu nome, pois trata-se de um cidadão íntegro, honesto,
cumpridor de seus deveres enquanto cidadão, temente a Deus e tendo Deus
como seu poder Soberano.
Em vida exerceu a função de Juiz da Irmandade do Rosário por duas
vezes;
Eleito pela vontade do povo para ser seu legítimo representante como
vereador, na época em que vereador não era remunerado, por cinco
legislaturas consecutivas, sendo Presidente da Câmara Municipal por duas
vezes.
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Enquanto político lutou pelo desenvolvimento do município de AreiaPB, numa dessas lutas conseguiu que Cepilho passasse a Distrito.
Lutou reivindicando e conseguiu a construção da Escola Municipal de
Ensino Fundamental, Vereador Nelson Carneiro, com sua Quadra de
Esportes própria.
Sempre se preocupou com os destinos do nosso município, com o seu
desenvolvimento. Foi político nato.
Quando conversávamos, sempre narrava sua trajetória política, cheia de
dificuldades, pedras no caminho, mas, sempre disposto a lutar pelos seus objetivos
em prol do desenvolvimento do nosso município.
Foi um grande incentivador na minha vida política.
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 29 de Julho de 2014.

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora
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