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Sr. Presidente:

Requeiro a V. Exª. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja Concedido a COMENDA “ HORÁCIO DE
ALMEIDA” a Musicista e Maestrina, Srª. SILVIA PERAZZO BARBOSA, a
qual prestou e presta relevantes serviços a nossa Paraíba ressaltando a sua terra
natal, Areia-PB.

JUSTIFICAÇÃO:
A cidade de Areia tem o privilégio de ter vários filhos ILUSTRES, dentre
estes, citarei a Srª SILVIA PERAZZO BARBOSA, a qual prestou e presta
relevantes serviços a nossa Paraíba ressaltando a sua terra natal, Areia-PB. Dona
SILVIA como costumamos chamá-la, nascida em 21 de Outubro de 1925, é
areiense de nascimento e de coração.
De origem italiana, é filha de AMÉRICO PERAZZO e CÍCERA
PERAZZO, cujos pais- GIUSEPPE ANTONIO PERAZZO E ELEONORA
APPRATO, italianos da Província de Salerno, integraram-se à Colônia Italiana em
Areia, em finais do século XIX.
O professor Américo Perazzo, como era conhecido por todos, ensinou
Latim, Grego, Italiano e Português, em Areia e em Campina Grande, desde a
fundação da Faculdade de Letras desta cidade. Foi Prefeito de Areia, diretor do
Colégio Estadual, Comerciante em sua loja de tecido e variedades e muito
colaborou com a cidade, assim como sua esposa, mãe de SILVIA PERAZZO,
dona CÍCERA PERAZZO, que conduziu por muitos anos o CORO DA IGREJA
MATRIZ, tocando Harmônio.
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Assim, a exemplo de seus pais, SILVIA PERAZZO muito contribuiu
para a formação cultural de sua cidade, lutando, desde sempre e ainda hoje, para
que Areia mantenha de pé seu codinome ‘Terra da Cultura’
Ela foi alfabetizada pela ilustre professora Júlia Verônica dos Santos Leal.
Concluiu seus estudos e o Curso de Normalista no Colégio Santa Rita, onde
trabalhou durante muitos anos, como professora de canto e de música, sendo de
sua responsabilidade a programação das festas do Colégio.
Sempre cultivou sua alma de artista, tendo como inspiração sua professora
de música, a alemã Madre Inviolata, com quem aprendeu a tocar piano e a
amar a Arte. Silvia Perazzo organizou muitas e belíssimas festas para o padre
Rui Vieira.
Casada com Dr. Abel Barbosa, teve seis filhos. Quando este foi prefeito
de Areia, no final da década de 60, ela promoveu festas comemorativas para a
cidade, com danças, música, coral, sempre visando uma educação artística para os
areienses, tudo isso voluntariamente. Também na gestão de seu esposo, lutou pelo
Cinema de Areia, de maneira que, ao menos uma vez por semana, tinha-se um
filme de arte em exibição.
Por se destacar em seus trabalhos, recebeu uma “Menção Honrosa” do
“Conselho de Cultura da Paraíba”, em João Pessoa, na década de 70.
Finalmente, teve o reconhecimento, quando foi chamada para integrar o “Núcleo
de Extensão Cultural”
(NEC), da “Escola de Agronomia”, fundada no início dos anos 80 pelo
professor Normando Melquíades. A partir de então, deu continuidade, com muito
brilho , a seu “Coral Madre Inviolata”, cantando nas “Festas de Formatura” da
“Escola de Agronomia” em Areia.
Seu Coral também fez muitas apresentações no Teatro Minerva e em
outras cidades, como Bananeiras, Esperança, Alagoa Grande, Patos, Campina
Grande, João Pessoa. Participou dos “Festivais de Arte de Campina Grande”,
viajou várias vezes para São Luís do Maranhão para os “Festivais Maranhenses de
Coros”, onde foi aplaudido de pé.
SILVIA PERAZZO, dirigiu peças teatrais que encantaram e agradaram a
todos.
Compôs músicas eruditas, já tocadas pelo”Quinteto de Cordas”de João Pessoa e
por outros “Grupos Instrumentais”. Ela faz parte da “Academia Paraibana de
Música”.
Enfim, quantos jovens e também pessoas de mais idade tiveram o
privilégio de participar de seu Coral, de suas peças teatrais, de seus Grupos
Instrumentais! Quantos talentos artísticos foram revelados por ela!
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A tenacidade, a perseverança, a audácia, e a veia artística de Silvia
Perazzo impressionavam a todos os que com ela conviviam e colaboravam com
seus projetos artísticos, que marcaram para sempre seus participantes, suas
platéias.
Por fim, Silvia Perazzo desperta sua alma de poeta, escrevendo suas
poesias em seus livros publicados: “Sons em Neblinas”, “Campânulas”, “
Kommos a uma só voz”, passando a fazer parte, então, da “Academia Areiense
de Letras”.
No intuito de preservar a memória de seus antepassados e de alguns
acontecimentos marcantes de vida em Areia, para as gerações futuras, Silvia
Perazzo escreve também em prosa, agora já com seu quarto livro publicado – “Sol
Poente”, aos 90 anos de idade, mais um exemplo claro de uma personalidade
areiense que merece toda homenagem e reconhecimento de seus conterrâneos.
Diante do exposto, peço em caráter de urgência a aprovação deste
requerimento, uma vez que está se aproximando a data do lançamento de seu
livro, contando com o apoio dos nobre pares, aprovando por Unanimidade esta tão
merecida propositura.
Sala das Sessões, em 24 de Setembro de 2015.

Nelma Carneiro Cavalcante
Vereadora
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