ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

18ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 59/2017
AUTOR(A): NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
ASSUNTO: Solicita conceder Título de Cidadão Honorário ao Sr. JAILSON
LIMA MOURA.
Sr. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário,
discutido e aprovado, que seja concedido Título de Cidadão Honorário ao Sr.
JAILSON LIMA MOURA.
JUSTIFICAÇÃO:
O Sr. JAILSON LIMA MOURA, nascido em Juazeiro do Norte – CE,
em 18 de abril de 1981, filho do Sr. Josimar Travassos Moura (In Memorian) e da
Sra. Maria Augusta de Lima Moura, ambos Campinenses, foram trabalhar no
Juazeiro do Norte, após longos anos na cidade Cearense, fizeram o caminho de
volta para seu Estado natal, trazendo seus filhos que lá nasceram. Jailson Lima
Moura, casado com a Sra. Priscila Lígia de Carvalho Pais Moura.
Chegou em nossa cidade Areia-PB, em 08 de dezembro de 1983, com
apenas três anos de idade, passando portanto praticamente toda a infância e
adolescência morando e residindo na cidade de Areia-PB.
Passado os anos e depois de estudar no Colégio Santa Rita até a 6ª série do
primeiro grau, iniciou seus estudos na cidade de Campina Grande-PB, porém indo
e vindo para a cidade de Areia todos os dias, bem como ajudando seu pai no
comércio da família. Concluiu o estudo colegial e consequentemente chegando a
faculdade de Administração em Bananeiras e em seguida foi transferido para a
Universidade Federal de Campina Grande-PB após alguns anos. Porém
alimentando o sonho, também logrou êxito no curso de Direito começando a
cursar os dois ao mesmo tempo.
O gosto e o sonho pelo curso Direito fez com que concluísse o curso
superior de Direito pela (FACISA), antes do curso de Administração, apesar de o
ter começado primeiro.
Formado em Direito tendo o registro na OAB/PB n° 17935 (Registro na
Ordem dos Advogados do Brasil) e Administração, formação acadêmica em
Administração de Empresas (UFCG) porém nunca deixou de está presente quase
que diariamente no comércio da família localizado em nossa cidade Areia, onde
gera seis empregos diretos, empreendendo e sempre pagando seus impostos nesta
terra querida que adotou como sendo sua.
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Amante pela cidade de Areia-PB, após alguns anos, realizou um
empreendimento imobiliário, o qual aluga para estudantes e moradores da cidade,
sempre empeendendo e gerando emprego e renda para esta terra Areia-PB.
Ademais já adquirindo novo lote de terreno para um futuro
empreendimento imobiliário.
Advogando, devido aos contatos que tem na cidade, tem seu escritório
localizado no comércio da família, qual seja O POSTO MONTE SINAI que
também atua como empresário junto com sua genitora.
Detalhe que ratifica ainda mais o seu amor pela cidade, sempre emplaca
seus carros na cidade e tem seu domicílio eleitoral também na cidade de ArreiaPB.
Portanto, resta evidente a vivência diária que tem com a cidade ao ponto
de empreender e ter sua vida ligada diretamente a esta que como mesmo diz:
“AREIA É MINHA CIDADE DO CORAÇÃO”.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobre Edís, quando da
aprovação desta propositura por unanimidade.
Sala das Sessões em 02 de Maio de 2017

________________________________
Nelma Carneiro Cavalcante
Vereadora
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