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Assunto: Solicita Denominação da Rua surgida em consequência de
desmembramento de terras.

Sr. 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 do mesmo enviar para esta Casa
Legislativa Projeto de Lei dando denominação a Rua surgida em consequência de
desmembramento de terras, vizinho a Universidade Federal da Paraíba,
Areia-PB. Que a mesma receba o nome de: RUA SEVERINA RODRIGUES
DOS SANTOS.

JUSTIFICAÇÃO:
Em conversa com familiares da família Marques, os mesmos me
confidenciavam o desejo de que, as terras localizadas no sítio Pirunga, que foram
desmembradas e vendidas, surgindo uma rua pertencente aos seus pais, recebesse
a denominação de sua mãe “in memorian”, e relataram a história de sua família: o
Sr. Sebastião Marques dos Santos, quando jovem, viajou para Pernambuco em
busca de trabalho em um engenho de cana-de-açúcar, e lá se fixou conhecendo
em seguida uma jovem a qual escolheu para sua esposa, casando-se e dando-lhe
muitas alegrias, “seus filhos”. A mesma chamava-se, Severina Rodrigues dos
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Santos, nascida em 11 de junho de 1926, na cidade de Recife-PE. Seu pai era
agricultor e sua mãe doméstica. Não teve infância, começou a trabalhar ainda
jovem para ajudar nas despesas do lar. Aos 20 anos, casou-se com o Sr. Sebastião
Marques dos Santos, e desse matrimônio tiveram 9 filhos. Durante 27 anos, foi
moradora e proprietária do sítio Pirunga, localizado na zona urbana do município
de Areia-PB, vizinho a Universidade Federal da Paraíba, entre 1971 a 17 de
agosto de 1981, ano de seu falecimento, deixando como moradores os nove filhos
e o marido, Sr. Sebastião Marques dos Santos. Quase todos com suas residências
construídas no local, formando assim uma Rua além dos terrenos adquiridos por
terceiros. Num futuro não muito longe toda propriedade será loteada existindo
inclusive um Projeto de Loteamento.
Relação dos filhos do Sr. Sebastião Marques dos Santos e Dona
Severina Rodrigues dos Santos (falecida):
1. Maria Gorete Marques – aposentada – trabalhou na Universidade
Federal da Paraíba, onde exerceu a função de Secretária do Curso
de Agronomia;
2. Maria de Fátima Marques de Fontes – Granjeira, trabalhou na
antiga COBAL, onde exerceu a função de Caixa Operacional,
casada com Paulo Fernando Dias de Fontes, três filhos todos
formados.
3. José Marques dos Santos, atropelado em 19 de junho de 1970
(conhecido na localidade como o Mudinho);
4. Ailton Marques dos Santos – topógrafo, casado com Selma Alves
Marques, 02 filhos sendo um formado;
5. Gilmar Marques dos Santos – Contador, trabalha na Empresa
SUCONOR S/A, há 26 anos na cidade de João Pessoa – PB, casado
com Cícera das Neves Nascimento Marques, dois filhos sendo um
formado e outro em formação;
6. Gilma Marques do Nascimento – trabalha no Hospital veterinário
da UFPB, casada com Benedito José do Nascimento, 03 filhos;
7. Gildo Marques dos Santos – Professor na cidade de Costa
Marques, Rondônia - RO, casado com Dione Alves Marques, dois
filhos formado e um neto;
8. Fernando José Marques dos Santos – agricultor, casado com
Maria de Lourdes da Silva Marques, duas filhas e um neto;
9. Patrícia Marques do Santos – estudante, viúva e um filho
Estes filhos são dádivas de Deus, e estão apreensivos para que a
mencionada rua receba esta homenagem a sua mãe “in memorian”
dando a mesma o nome de:: RUA SEVERINA RODRIGUES
DOS SANTOS, mulher guerreira e mãe exemplar.
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Espero contar com o apoio dos nobres Edis e a sensibilidade do Sr.
Prefeito, pois esta solicitação é um desejo daquela comunidade.

Sala das Sessões em 26 de fevereiro de 2016.

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora
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