ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 07/2017
AUTOR: Jorge Eduardo Alves da Silva
Assunto: Solicita Título de Cidadão Areiense ao Sr. JADSON

VIDERES PAMPLONA.

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.
JADSON VIDERES PAMPLONA.

JUSTIFICAÇÃO

JADSON VIDERES PAMPLONA, nasceu em 15 de agosto
de 1980, na cidade de Sousa, sertão da Paraíba; aos dois anos de idade seus pais se
mudaram para a Capital do Estado, João Pessoa, município onde cresceu e foi
alfabetizado. Estudou o ensino médio no Colégio Lyceu Paraibano, e formou-se
pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), concluindo o curso de Bacharel em
Biblioteconomia, em novembro de 2004.
Em 2005, iniciou um Curso Técnico em Transações Imobiliárias
(Corretor de Imóveis), no ano de 2006 concluiu o mesmo e ingressou no mercado
imobiliário. Diante das dificuldades financeiras enfrentadas na corretagem de
imóveis em João Pessoa, deu um tempo no ramo imobiliário, e passou a estudar
para concursos públicos. Entre 2006 e 2008 fez alguns concursos públicos para as
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universidades, UEPB, UFRN, UFPE e UFPB, para o cargo de BibliotecárioDocumentalista. Sendo aprovado e classificado em três dos concursos, no 2º
semestre de 2008, a Universidade Federal da Paraíba, o nomeia para exercer suas
funções laborais, na cidade de Areia, campus II da UFPB, a Suíça
brasileira/paraibana, iniciando a partir daí o seu vínculo com a região do brejo da
Paraíba.
Sua história na UFPB/CCA foi crescendo no dia-a-dia com a instituição,
no horário do seu expediente, filiando-se ao sindicato e coordenando cursos de
capacitação para servidores técnico-administrativos. Em 1º de novembro/2014,
recebeu da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP, uma homenagem na
cerimônia de encerramento da VI Semana do Servidor da UFPB. Na ocasião, foi
homenageado um servidor de cada unidade acadêmica e administrativa da UFPB,
eleito por seus colegas, que tenha se destacado por seu histórico de contribuições
à instituição, em especial na promoção do bem-estar no bem-estar no ambiente de
trabalho.
Em meio há esse tempo, foi cotado para disputar o cargo de presidente do
Sindicato

dos

Trabalhadores

em

Ensino

Superior

da

Paraíba-

SINTESPB/Secretaria Sindical Adjunta de Areia. O SINTESPB, entidade
classista, fundado em 12 de setembro de 1989, 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 junho de 2012, disputou a eleição, conseguiu ser eleito presidente da
Secretaria Sindical Adjunta do SINTESPB/Areia, enfrentando um grupo sindical
forte, que administrava a entidade há cerca de trinta anos. O período da gestão foi
de junho/2012 a junho/2015, tempo difícil, de grandes aprendizados e embates
políticos (greves, marchas a Brasília, Congressos em João Pessoa, Bananeiras,
Campina Grande, Poços de Caldas-MG e Juiz de Fora-MG), enfim, muitas lutas
em prol de avanços e conquistas para a categoria (auxílios, reposição salarial,
plano de cargos etc). Ao fim da 1ª gestão, foi reconduzido ao cargo, sendo reeleito
novamente Presidente do Sindicato, com chapa única. Ocupa o cargo até
junho/2018, enxergando a conjuntura política do segundo mandato como mais
difícil que o primeiro. Observa que estamos atravessando um cenário político
nacional conturbado, onde a classe sindical do país amarga um verdadeiro desafio,
que é enfrentar um governo que desqualifica trabalhadores e trabalhadoras,
retirando direitos conquistados há muito tempo, desde o governo de Getúlio
Vargas.
Para alegria de um sertanejo esforçado e humilde, a ligação com a cidade
só cresceu a cada dia, a partir do momento que foi participando dos eventos
sociais/turísticos da cidade; frequentado movimentos da igreja católica (missa e
terço dos homens); os laços de amizade foram fortalecidos conhecendo os
familiares dos colegas de trabalho que eram do município; vivendo o dia-a-dia de
uma cidade interiorana e com um clima tão especial. Foi um tempo que passou
rápido, já se passaram quase nove anos, e hoje tenho um leque de amigos/as,
comadre/compadre. Sinto-me um areense nato, nesse lugar que me deixa cada dia
mais feliz, é uma cidade que hoje guardo com muito amor e carinho no coração.
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Analiso que minha contribuição social com a cidade de Areia se deu com o
emprego na UFPB, e principalmente com a vida de sindicalista. Desde que tive
ligação com Areia, defendo o município, valorizo o povo e a falo bem da terra.
Vivo na luta incansável dos direitos e defesa dos trabalhadores e trabalhadores,
em defesa do ensino e da universidade pública, gratuita e de qualidade,
contribuindo indiretamente para o crescimento e desenvolvimento do município e
da região. Hoje a UFPB em Areia, instituição que já completou 81 anos de
existência nesta cidade, é uma grande instituição geradora de emprego e renda,
atende as demandas estudantis de muitos cidadãos e cidadãs, e contribui no
cenário sócio-cultural-educativo. Através do sindicato, ferramenta da qual eu
tenho muita a agradecer pelo meu crescimento político-crítico, defendemos nossa
bandeira, que á a manutenção da existência da universidade/educação pública e
gratuita.
Por fim, em Areia, também desenvolveu o outro lado profissional, a
profissão de corretor de imóveis, e começou a colaborar com o desenvolvimento
econômico

da

cidade,

intermediando

transações

imobiliárias,

nos

empreendimentos, Condomínio Reserva da Serra, Loteamento Bairro Nobre e
Loteamento Jardim Guarani, com clientes locais e de cidades/estados
circunvizinhos.
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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