ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 29/2017
AUTOR(A): NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
ASSUNTO: Solicita Denominação da Praça que será construída no Loteamento
Parque do Ipê, Bairro Universitário – Areia/PB.

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa, requer a V. Exa. na forma regimental
após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. João Francisco Batista de Albuquerque,
no sentido do mesmo enviar a esta Casa Legislativa, Projeto de Lei, para que, em
qualquer época que seja construída a praça localizada no Loteamento Parque do
Ipê, Bairro Cidade Universitária, seja denominada de: PRAÇA PROFESSOR
NIVALDO TIMÓTEO DE ARRUDA.
JUSTIFICAÇÃO:
Professor Nivaldo Timóteo de Arruda, nasceu no dia 29 de maio de 1954
na pequena cidade do Sertão Paraibano, município de Bonito de Santa Fé, onde
se criou e, mesmo com as dificuldades que a época e o tempo ofereciam, estudou
e conseguiu ingressar no ano de 1973, na Faculdade Federal da Paraíba,
Centro de Ciências e Tecnologia como antes era chamada nosso atual Centro
de Ciências Agrárias (CCA/UFPB) Areia-PB, Centro este que já ao final do ano
de 1976, pode lhe dá uma de suas mais merecidas e sonhadas vitórias, o título
Profissional de Engenheiro Agrônomo.
Após a sua formação, trabalhou por muitos anos contribuindo para o
desenvolvimento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural
(EMATER) em nossa cidade Areia-PB, e logo após partiu para a cidade de
Viçosa – MG, para iniciar sua Pós Graduação em Engenharia Agrícola.
Em 1979, após o término de mais uma etapa de vida acadêmica, com a
tão sonhada e sofrida obtenção do Título de Mestre (1979-1981), retornou para
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“sua” amada cidade (Areia-PB), onde trabalhou e dedicou toda sua vida, como
professor do Centro de Ciências Agrárias – UFPB.
Nestes 30 anos de carreira dedicadas ao CCA/UFPB, foi chefe do
Departamento de Solos e Engenharia Rural por 12 anos, ocupou o cargo de
Sub-Chefe por mais 4 anos, representou nossa Faculdade junto ao CONSUNI
(Conselho Universitário) por mais 4 anos, foi representante do CONSEPE
(Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão) por mais 06 anos,
representou nossa CCA no Conselho Curador por 01 ano e foi também
representante junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia) por mais 05 anos.
Utilizou também, dos seus conhecimentos para o crescimento e
desenvolvimento desta tão amada cidade, onde com o uso da Topografia,
demarcava e dividia muitas de suas áreas, podendo hoje dizer que parte dos seus
conhecimentos foram dedicados para tornar a cidade de Areia, o que hoje “Ela é”,
sempre bela, acolhedora e aconchegante.
Teve uma trajetória de vida rápida na terra, mesmo assim soube conquistar
amizades verdadeiras, e quando pediu licença para descansar um pouco, direito
adquirido pelos funcionários, Jesus o chamou pois, a sua missão na terra tinha
sido concluída, deixando saudades!!!!!, aos amigos e familiares.
Este cidadão merece receber esta homenagem dos Areienses pelo que
contribuiu pelo desenvolvimento de nossa cidade.
Acredito no apoio dos nobres Edis e a sensibilidade do nosso Gestor.
Sala das Sessões em 01 de Janeiro de 2017

___________________________________________
Nelma Carneiro Cavalcante
Vereadora
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