ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 06/2017
Autor): JORGE EDUARDO ALVES DA SILVA
Assunto: Solicita Título de Cidadão Areiense ao Sr. MARINALDO

DOS SANTOS.

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário,
discutido e aprovado, que seja concedido Título de Cidadão Areiense ao Sr.

MARINALDO DOS SANTOS
JUSTIFICAÇÃO

MARINALDO DOS SANTOS, nasceu em 15 de fevereiro de
1961, na cidade de Alagoa Grande, brejo da Paraíba, na Maternidade SESP,
daquele Município; aos 10 anos de idade seus pais se mudaram para a cidade de
Areia, onde cresceu, foi alfabetizado, estudou até o 2º ano primário, tendo como
professoras Tereza Peixe e Josefa Guedes.
Em 1972, Diante das dificuldades financeiras enfrentadas na cidade,
trabalhou como servente de pedreiro, apesar de pouca idade, dando exemplo aos
demais jovens da mesma idade, e passou a trabalhar com animais. Em 1978 viajou
para a cidade do Rio de Janeiro, trabalhando como caseiro e outros. Em 1979,
logo em seguida voltou para cidade de Areia, exercendo diversas atividades até
1980. Viajando novamente para a cidade de Maceió-AL, trabalhando como
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caseiro até 1981. Voltando para cidade de Areia, sendo o mesmo contratado para
trabalhar na Universidade Federal da Paraíba, no 2º semestre de 1981, a
instituição o nomeia, e designa sua lotação para exercer sua função de Vigilante
ao qual está na mesma até a data de hoje.
Para alegria de um brejeiro humilde, a ligação com os areenses foi forte,
o vínculo com a cidade foi crescendo, conhecendo os familiares dos colegas de
trabalho, vivendo o dia-a-dia de uma cidade interior e com um clima tão especial.
Ao todo, já se passaram quase 36 anos, foi um tempo que passou rápido, mas o
deixa cada dia mais feliz na cidade que hoje guarda com amor no coração.
Sua história na UFPB foi crescendo dia-a-dia, tornando-se conhecido no
Centro de Ciências Agrárias, hoje está como coordenador dos Vigilantes.
Sua contribuição social com o CCA, também se deu com a vida de
sindicalista, ingressando como sócio no Sindicato dos Trabalhadores em Ensino
Superior da Paraíba – SINTESPB (Secretaria Sindical Adjunta de Areia), e hoje
Diretor de Comunicação da entidade. Em 2015, entrou numa chapa para disputar
eleição no Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior da Paraíba –
SINTESPB. A chapa foi eleita e hoje ocupa o cargo de Diretor de Comunicação
da Entidade, até junho de 2018. O SINTESPB, entidade classista, fundado em 12
de setembro de 1989, doravante denominado SINTESPB, como pessoa jurídica de
direito privado, com natureza e fins não lucrativos e duração indeterminada possui
sede jurídica e administrativa em João Pessoa, com jurisdição em todo o Estado
da Paraíba; Tem como base a defesa e representação legal e administrativa dos
servidores técnico-administrativos das Instituições de Ensino Superior (IES),
públicas e Instituição de Ensino Superior, entendidas e denominadas como,
Universidades, conjunto de faculdades isoladas. O SINTESPB tem por princípios
e objetivos, a organização sindical de caráter classista, autônoma e democrática
cujos fundamentos são o compromisso com a defesa dos interesses imediatos e
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históricos dos servidores técnico-administrativos das Instituições de Ensino
Superior – IES públicas, na luta por melhores condições de vida e trabalho.
Em Areia, também desenvolveu o outro lado profissional, 1ª Cavalgada
do Brejo de Areia, dando um nome CAVALBREGA, onde fez uma vasta
amizade, não somente na cidade de Areia, mas nas cidades circunvizinhas.
Organizou várias cavalgadas na UFPB/Campus II/Areia, é um defensor e amante
da natureza, e reside no Horto Florestal da universidade. A paixão pela cavalgada
foi fortalecida no momento que o esporte foi reconhecido nacionalmente, sendo
aprovado pela Câmara dos Deputados, Cavalgadas e Vaquejadas, fazendo parte
dos calendários municipais de eventos no país afora.
Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de Vereadores,
e desde já, agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a sensibilidade do Sr.
Prefeito.

Sala das Sessões em 05 de maio de 2017

____________________________________
JORGE EDUARDO ALVES DA SILVA
Vereador
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