ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 051/2013
Autora: Nelma Carneiro Cavalcante
Assunto: HONRARIA

Sra. Presidente:
Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja concedido a COMENDA “HORÁCIO DE
ALMEIDA” ao Empresário Sr. MANOEL PAULINO DA SILVA.
JUSTIFICAÇÃO:

O empresário MANOEL PAULINO DA SILVA, natural de Areia-PB, nasceu

em Pindoba município de Areia, no dia 07 de Abril de 1955, as 23:30 hs. Filho dos
agricultores José Paulino da Silva (in memorian) e Gercina Garcia da Silva (in
memorian), morou em Alagoa Grande até os seus 20 anos, onde viveu toda a sua
infância e começo de sua juventude.
Em 1975 veio morar em Areia, onde conseguiu seu primeiro emprego
como funcionário público municipal na Prefeitura Municipal de Areia-PB, onde
trabalhou um ano e três meses. Concluiu o ensino médio no Colégio Estadual de
Areia e formou-se em Economia pela Universidade Federal da Paraíba.
Conhecido por muitos como “DAMAC SOM”, dedicou-se 19 anos a
música fonomecânica, com boate e sononrização, onde contagiou toda a
juventude areiense em festas que são lembradas até hoje, como também os
antigos pavilhões de nossa padroeira.
Hoje, empresário no ramo de sorvetes e picolés, e empreteco pelo
SEBRAE, com vários cursos em aperfeiçoamento de sorvetes.
Tem sua fábrica situada em Areia-PB com o nome de PICOGEL,
fundada em 26 de novembro de 1993, com lojas e pontos em mais de 50
cidades, gerando empregos diretos e indiretos há mais de 200 pessoas, sendo 20
destes em nossa cidade Areia-PB.
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Em 19 anos de atuação, a PICOGEL tem como obrigação e dever,
fazer produtos de qualidade, mantendo a responsabilidade com seus clientes e
fornecedores.
MANOEL PAULINO DA SILVA, Brasileiro, Paraibano, íntegro,
multiplicador, batalhador incansável, acima de tudo, temente a Deus, e forte na
fé, motivo do seu progresso. Aos 58 anos, ressalta o seu orgulho de ser Areiense,
e faz questão de mencionar por onde passa que: “A FÁBRICA PICOGEL, é uma
empresa de Areia, e faz parte do Patrimônio Empresarial da nossa terra;
lembrando que, todo este sucesso foi permitido exclusivamente por Deus e
sempre prestigiado pelos nossos queridos Areienses”.
Diante do exposto é mais do que justo oferecer através desta Casa
Legislativa a Comenda “Horácio de Almeida” a este Brilhante Areiense.
Conto com o apoio dos nobres Edis aprovando por unanimidade esta
propositura.
Sala das Sessões em 29 de abril de 2013

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora
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