ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 046/2013
Autora: Nelma Carneiro Cavalcante
Assunto: HONRARIA

Sra. Presidente:
Requeremos a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário discutido e aprovado, que seja concedido através desta Casa
Legislativa, a COMENDA “HORÁCIO DE ALMEIDA” ao Sr. ROGÉRIO
PEREIRA DA SILVA, como também a sua esposa, Sra. ELIANE AMÂNCIO
DA SILVA, residentes a Rua Presidente Félix Antonio, 529, em nossa cidade,
Areia-PB.
JUSTIFICAÇÃO:

O cidadão Rogério Pereira da Silva que tem a profissão de pintor, filho de:
Afonso Pereira da Silva (in memorian) e Maria das Victórias Carneiro da Silva, casado
com a Sra. Eliane Amancio da Silva, ambos pais de: Antonio Amancio da Silva Neto e de
Marianny Pereira da Silva, residentes à Rua Presidente Félix Antonio, 529, Areia-PB.
Eliane, funcionária Pública Estadual, lotada na FUNDAC desde janeiro de
1980, como Monitora à disposição do C.S.U “Alice de Almeida”, onde desempenha
várias funções tanto como funcionária quanto voluntária, ensinando trabalhos manuais
a Idosos e Jovens que freqüentam aquela repartição, participando também no
programa leite da Paraíba na distribuição de leite e fubá, sempre dinâmica e disposta a
dividir conhecimentos.
Estes cidadãos Rogério e Eliane se destacam dentre os demais areienses,
pela forma como eles vêem e cuidam do Patrimônio Público. Tiveram a idéia de que
queriam dar uma nova visão panorâmica a rua em que residem; juntaram restos de
material de construção, no caso, cerâmica e ao redor de cada árvore que há na sua rua
fizeram um tipo jarro de cimento revestido de pedaços de cerâmica de várias cores, este
trabalho é chamado de Mosaico, tendo também o cuidado de manter a sua rua limpa
incentivando aos outros moradores de que, nós somos responsáveis pela limpeza de
nossa cidade. Isto é Cidadania em sua plenitude.
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Areia hoje é Patrimônio Histórico, devemos nos empenhar para que os
visitantes (turistas) que visitam a nossa cidade sintam que nós somos cidadãos e que
temos orgulho de nossa cultura, nosso torrão natal, enfim, amamos nossa cidade e a
nossa responsabilidade é contribuir como Rogério e Eliane pelo crescimento,
organização, limpeza e melhor qualidade de vida, pois a nossa cidade é considerada
Conjunto Histórico Urbanístico e Paisagístico de Areia, pelo Instituto de Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.
Todos nós devemos seguir o exemplo de Rogério e Eliane, estes cidadãos
areienses que nos dão uma lição de vida. Devemos imitá-los para que tenhamos uma
cidade organizada e limpa, pois todos nós somos responsáveis.
Por este motivo, é justo esta medalha de Honra ao Mérito que oferecemos
através desta Casa Legislativa ao casal, Rogério e Eliane, e ao mesmo tempo espero
contar com o apoio dos nobres Colegas Vereadores neste pleito aprovando por
unanimidade.

Sala das Sessões em 18 de abril de 2013

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora
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