ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 015/2017
Autor(a): Luiz Francisco dos Santos Neto
Assunto: HONRARIA

Sra. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja concedido TITULO DE CIDADANIA
AREIENSE AO DR. RICARDO VIEIRA COUTINHO.
JUSTIFICAÇÃO:
Filho de Coriolano Coutinho e Natércia Vieira, pai agricultor e
mãe costureira, é casado com a jornalista Pâmela Bório da TV Tambaú e tem dois
filhos: Ricardo Filho, do seu primeiro casamento e Henri Bório, da sua união com
Pâmela.
Fez o “primário”, como se chamava naquela época, no Instituto La Salle e
o “ginásio” foi cursado no Colégio 7 de Setembro, ambos no bairro de Jaguaribe.
Parte de seu Segundo Grau foi feito na Escola Estadual Bairro dos Estados e o “3º
ano científico” no Colégio Águia. Em 1977, passou no vestibular da UFPB, para o
curso de Farmácia. Em 1978, ingressa no curso de Farmácia, período final
da ditadura militar em que reaparecem os movimentos estudantis e que ocasiona o
seu interesse por política.
Ajudou na reabertura Centro Acadêmico de Farmácia da UFPB em 1980,
tornando-se, posteriormente, presidente do mesmo. Quando já formado em
Farmácia, conquistou, via concurso público, uma vaga de farmacêutico no
Hospital Universitário da capital paraibana. Neste período passou a ter contato
com a Associação dos Funcionários da Universidade Federal da Paraíba, que foi o
embrião do Sintesp-PB.
Em 1984, aos 24 anos, o Ministério da Educação estava oferecendo um
curso de especialização para farmacêuticos de Hospitais Universitários de todo
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país, existindo apenas 25 vagas, a UFPB o escolheu. No mesmo ano começa a
especialização no Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, aproveitou o fato de Leonel Brizola ter mandado liberar
as catracas dos ônibus para que todos pudessem participar de um comício
das Diretas Já, na Candelária, e foi junto. Naquele Estado começou a militar nos
movimentos sindicais, participou intensamente dos movimentos em torno da
criação da Central Única dos Trabalhadores.
Volta à Paraíba em 1985, implanta a modernização da farmácia hospitalar
na UFPB. No movimento sindical, assume a presidência do Sindicato dos
Farmacêuticos. Planejando juntar todas as categorias de saúde, funda o SindSaúde
em 1990. Neste ano, foi dirigente da Central Única dos Trabalhadores (na área de
comunicação do movimento) e foi candidato a deputado estadual pelo Partido dos
Trabalhadores, não houve a menor chance de vitória, apesar disso sua votação
surpreendeu. É o 50° Governador da Paraíba.
O mesmo concluiu a obra inacabada do Pb 087 que liga a Areia a Pilões;
através da CEHAP contemplou nossa cidade com mais 50 novas habitações
populares; iniciou também a obra do Ginásio do CSU e, nesta próxima sexta feira
estará aqui na cidade de Areia, autorizando o início das obras da tão sonhada
adutora que ira solucionar o problema do abastecimento d´água da nossa cidade.
Bem como do Centro de Ciências Agrárias.

Sala das Sessões em 23 de janeiro de 2017.

LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS NETO
Vereador
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