ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 016/2013
Autor: Ivano Cassimiro dos Santos
Assunto: Solicita Denominação da Praça em Construção no Distrito de
Mata Limpa – Areia-PB de Fernando Freire da Silva.
Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Sr. Prefeito de nossa cidade, Sr.
Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo enviar a esta casa Projeto de Lei
denominando a Praça em construção no Distrito de Mata Limpa de Fernando Freire da
Silva.
JUSTIFICAÇÃO:
Atualmente, no Distrito de Mata Limpa há em construção uma praça e que para
denominá-la apresento o nome de um cidadão ilustre que veio a contribuir com o
desenvolvimento do Distrito.
O Senhor Fernando Freire da Silva, filho de Silvestre Freire da Silva e de
Emerentina da Silva nasceu a trinta de maio de mil novecentos e dezesseis (30/05/1916)
no Engenho Ipueira São João, localizado entre a comunidade de Chã de Santo Antônio e
o Distrito de Mata Limpa. Casou-se com a Senhora Alba Freire da Silva no dia quatro
de setembro de mil novecentos e quarenta e dois (04/09/1942). Teve sete filhos sendo
quatro mulheres e três homens.
Nos anos sessenta mudou-se para Mata Limpa e que lhe foi ofertado a
administração do Cartório Distrital criado por Decreto Estadual nº 3.233 ha onze de
dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (11/12/1964). Além disso, foi
agricultor, professor por quinze anos, primeiro presidente eleito da Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Mata Limpa a qual possibilitou a instalação de uma
Fecularia mecanizada conhecida popularmente como Casa de Farinha; trabalhou na
tipografia que existia em Areia; administrou e coordenou durante anos os festejos do
Padroeiro São Sebastião e a pedido do então Mons. Ruy Barreira Vieira, dividiu as
terras pertencentes à Capela de São Sebastião com fins de desenvolver a localidade;
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Reorganizou a feira livre tendo seu início a primeiro de setembro de mil novecentos e
noventa (01/09/1990).
Por fim, no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e onze (24/08/2011) o
Senhor Fernando Freire da Silva veio a falecer deixando no Distrito de Mata Limpa sua
marca registrada na história. Um legado de conhecimento, esforços, dedicação e
companheirismo.
“Filho deste solo”, fez valer seu amor à Pátria e, por isso devemos homenageálo nomeando um marco na comunidade com a denominação de um filho tão ilustre.
Espero contar com a compreensão dos nobres Vereadores desta Casa e da
sensibilidade do Sr. Prefeito neste pleito.

Sala das Sessões em 12 de fevereiro de 2017.

Ivano Cassimiro dos Santos
Vereador

Rua Dr. Cunha Lima, S/N - Centro - CEP 58.397-000 - Telefax (83) 3362 2469
CGC: 12920187/0001-20
E-mail: areiacamara@yahoo.com.br

