ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 56/2017
Autor(a): Nelma Carneiro Cavalcante
Assunto: Solicita Conceder “Titulo de Cidadão Areiense” ao Sr. JOÃO ANDRÉ
SOARES.

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.
JOÃO ANDRÉ SOARES.
JUSTIFICAÇÃO:
O Sr. João André Soares, nascido em 17 de Julho de 1955, na cidade de
Campina Grande-PB, onde morou seis anos no bairro de José Pinheiro, na casa de
seu Tio, o Sr. Paulo André Soares, o qual até os dias de hoje é grato por tudo que
ele fez em seu favor. Após seis anos veio para Areia onde estudou chegando a
concluir o terceiro científico.
Em 28 de maio de 1982, casou-se com a jovem Maria Neuza de Lemos
Soares, fruto deste amor nasceram seus filhos: Suzana de Lemos Soares e Clariana
de lemos Soares, as quais lhes deram de presente seus netos: Emanuel Lucas de
Lemos dos Santos, Eduarda de Lemos Soares dos Santos e Hyana Vitória de
Lemos Soares. Viajou para São Paulo em busca de emprego, onde residiu naquela
cidade por três anos, chegando a trabalhar como servente de pedreiro e
encanador. Em um certo dia, para sua tristeza foi acidentado e hospitalizado,
chegando a perder um rim. Daí então voltou para a terra onde encontravam-se
suas raízes familiares.
Chegando na cidade de Areia-PB, foi trabalhar na Universidade na
empreiteira chamada CONTENOBRAS, onde trabalhou oito meses, daí então
iniciou o trabalho na justiça como “Oficial de Justiça Hadoc”.
Em 1997 fez concurso público para vigilante na Prefeitura Municipal de
Areia, sendo aprovado, e foi convocado para assumir o trabalho na mesma. No
mesmo ano, foi chamado para trabalhar na procuradoria Geral da Justiça, à
disposição da promotoria Cumulativa da Comarca de Areia, sendo convocado
pelo Procurador Geral da Justiça, onde se encontra até hoje, servindo a população
Areiense com Responsabilidade, Carinho e Atenção, pois gosta do que faz.
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O Sr. João André Soares, é um Ser Humano do Bem, Prestativo, Atencioso
e Amigo.
Diante de todos estes adjetivos e do seu empenho em relação ao seu
trabalho em prol dos areienses, é mais que justo este título de Cidadania, que
solicito através desta propositura.
Conto com o apoio dos nobres Vereadores, que fazem esta Casa
Legislativa através do voto, aprovando por unanimidade esta propositura
Sala das Sessões em 17 de abril de 2017.

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora
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