ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 013/2017
Autor: EDVALDO BATISTA DE SOUZA
Assunto: HONRARIA

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental
após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja concedido a Comenda
“Horácio de Almeida” ao Sr. MARINEZIO COLEHO DE LEMOS, por tudo
que tem feito e faz pelo engrandecimento de nossa cidade.
JUSTIFICAÇÃO:
MARINÉZIO COELHO DE LEMOS, filho de Severino Coelho de
Lemos e Rita Ana Coelho de Lemos.
Nasceu no dia 09 de Março de 1942, em uma propriedade chamada
Alagoinha; posteriormente seu pai mudou-se para outra propriedade que tinha por
nome Jussara Grande, seu possessor chamava-se Juvenal Espínola, conhecido
como Sr. Juju.
Trabalhava na roça durante o dia e estudava à noite, de tal forma que
conseguiu cursar o primário, logo após o ginasial fazendo o 1º, 2º e 3º Científico.
Chegando aos 17 anos de idade iniciou a leitura do Novo Testamento
da Bíblia Sagrada, contendo quatro evangelhos (Mateus, Marcos, Lucas e João),
quando leu o capítulo 5 do evangelho de João (Jo5:39) “Examinai as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam”,
então, caiu de joelhos e rogou a Deus que lhe mostrasse o caminho certo para a
salvação da sua alma, e através de Sua palavra pode compreender que Ele é o
Único Salvador. Logo depois, ficou em oração pedindo a Deus que concedesse a
sua família a mesma oportunidade que antes teve de poder conhecê-lo.
Inesperadamente o pastor da sua igreja foi lhe visitar, pois o mesmo estava
enfermo, e ele anunciou a palavra de Deus para os meus familiares. Por
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conseqüência, todos aceitaram Jesus como o seu Salvador. Hodiernamente, todos
nós estamos em uma mesma fé e esperança, e num mesmo amor.
Aos 22 anos de idade Deus me deu duas coisas maravilhosas: um
emprego e uma esposa admirável, a qual tem andado junto a mim até os dias
atuais para a Glória de Deus. Como também nos foi concedido seis filhos, todavia,
dois deles não chegaram à vida adulta, indo à óbito. Atualmente, os outros quatro
estão residindo comigo e minha esposa na cidade de Areia e podemos dizer que
até aqui o Senhor tem nos ajudado; todos são uma bênção, tanto os filhos, netos e
os bisnetos.
Meu primeiro emprego foi no Carlota Barreira Vieira, com uma
duração de seis anos e como companheiro de trabalho do Pe. Rui Barreira Vieira.
Logo após a minha saída do Carlota Barreira, prestei serviço no
Colégio Santa Rita onde trabalhei dois anos. Saindo de lá, fui a João Pessoa,
capital da Paraíba, realizar um curso para ter a capacidade de trabalhar no Hotel
Tambaú, de 1971 a 1973.
De volta à Areia, fui trabalhar na fábrica de Tecelagem, de 1973 a
1975. Em 1° de Agosto de 1976 comecei a trabalhar na antiga ANCAR, a qual
hoje chama-se EMATER-PB, onde até os dias atuais exerço o meu trabalho.
Pessoa de família simples, honesta e de caráter, assim é este homem
que merece o nosso respeito e nossa homenagem, não só neste momento, mas
sempre!!!!!
Diante do exposto, peço a aprovação deste requerimento, contando
com o apoio dos nobre pares, aprovando por unanimidade esta tão merecida
propositura.
Sala das Sessões em 24 de Abril de 2017

____________________________________
EDVALDO BATISTA DE SOUZA
VEREADOR
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