ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 54/2017
Autor(a): Nelma Carneiro Cavalcante
Assunto: Solicita Conceder “Titulo de Cidadã Areiense” a Sra. EVA PEREIRA
DE ALMEIDA.

Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja concedido Título de Cidadã Areiense a Sra. EVA
PEREIRA DE ALMEIDA..
JUSTIFICAÇÃO:
A Sra. Eva Pereira de Almeida, nasceu em Alagoa Nova no dia 04 de
Julho de 1927. Nessa cidade, passou a infância, estudou o curso primário, vindo
depois fazer o Exame de Admissão no Colégio Santa Rita. Por motivos superiores
deixou o Colégio e transferiu-se para Alagoa Grande, onde cursou o Magistério
no Colégio Nossa Senhora do Rosário das Dorotéias. Terminou o curso em 1947
e foi ensinar no Grupo Escolar Professor Cardoso em Alagoa Nova. Deixou de
lecionar em 1950 para trabalhar na Fundação SESP nesta mesma cidade. Após
quatro anos, afastou-se do serviço para casar-se com Estácio de Almeida Cardoso
em 25 de setembro de 1954. Foi morar no Engenho Bujarí no município de AreiaPB, onde nasceram os filhos: Eleonora, Elenice, Edson e Evaldo. Em 1960,
mudou-se para o Engenho Bondó de Cima. Aí nasceram: Edméia, Edilene, Eudes
e Engrácia. Enquanto aí morou, fundou pelo estado, a “Escola Elementar Mista
“, onde alfabetizou por vários anos crianças e adolescentes de toda redondeza,
pois naquele tempo era a única Escola situada em um Engenho. Sendo assim, os
estudantes mais carentes não precisavam ir a cidade para serem alfabetizados, pois
ela sozinha ensinava todas as séries: do 1° ano “A” a 4ª série.
Nessa propriedade, no dia 07 de novembro de 1966 o marido suicidou-se
deixando 08 filhos. Após esta tragédia passou por anos difíceis, mas, com
coragem, perseverança, determinação e acima de tudo muita fé em Deus,
conseguiu superar as adversidades que a vida havia lhe reservado.
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Passados alguns anos, mudou-se para a cidade de Areia-PB, para que os
filhos pudessem progredir nos estudos. Mesmo com toda dificuldade, não
abandonou a Escola que havia fundado, e continuou indo dar suas aulas no sítio,
andando a pé uma légua por dia, sempre acompanhada de um dos filhos mais
velhos. Chegava em casa tarde da noite, onde começava outra maratona de
trabalhos. Depois de alguns anos nessa luta, conseguiu transferência para a cidade
e foi ensinar no Grupo Escolar “Monsenhor João Coutinho”.
Após 25 anos em sala de aula, aposentou-se.
Apesar de tudo que passou, a vida também lhe proporcionou e ainda lhe
proporciona muitos momentos felizes junto a família.
Mulher de muita fé, batalhadora, respeitada e admirada por todos que
conhecem a sua história, hoje tem uma vida tranqüila nesta cidade que a acolheu.
Hoje faz parte da Ordem Terceira Franciscana, dedicando-se a trabalhos
relacionados a Igreja Católica.
Deus a presenteou com oito filho os quais ama muito, sete netos para sua
alegria e quatro bisnetos, podendo ser chamada: “Senhora do Destino”. Obriga
Jesus e Maria por toda esta trajetória de vida.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares, quando da
aprovação desta propositura.

Sala das Sessões em 12 de abril de 2017.

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora
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