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JUSTIFICATIVA:

No dia 25 de junho de 1942, na cidade de Porto Franco Estado do
Maranhão nasceu Guilherme Pereira Silva, filho de José António da Silva e
Antônia Pereira Azevedo.

No dia 11 de setembro de 1967 Guilherme Pereira Silva casou-se Maria
de Jesus Francisco dos Santos, logo após o casamento foram morar no Estado
do Tocantins, mais precisamente na região da Ilha do Bananal, onde o senhor
Guilherme trabalhou como vaqueiro em algumas fazendas e a senhora Maria
de Jesus o apoiava cuidando da casa e da criação dos filhos.

No verão do ano 1977, o casal Guilherme Pereira Silva e Maria de Jesus
Francisco dos Santos, chegaram a Floresta do Araguaia

Quando chegou ao vilarejo de Floresta como era conhecida na época
foram recepcionados por algumas crianças curiosas, por verem pousar um
avião, trazendo três adultos e cinco crianças pequenas, sendo eles: o piloto do
avião, o casal e as crianças Eulinda Pereira Silva com oito anos de idade, José
António da Silva Neto com sete anos, lolanda Pereira Silva com cinco anos e
leda Pereira Silva com três anos e o casula Guilherme Pereira filho com um
ano, popularmente conhecido por "Dicote". A família foi acolhida por Norbeto e
Raimundo (tia de Guilherme), até fixar fixar-se melhor no lugar. Na época a
Senhora Maria de Jesus estava no início de uma gravidez que posteriormente
a criança, um menino veio a falecer aos quatro meses de vida em decorrência
de uma meningite, na época outras crianças perderam a vida devido o surto da
doença enfrentado pelas pessoas do lugar.

Fixado morada no Povoado de Floresta a família morou em duas casa
na rua 08, a primeira era um barraco de três cómodos, coberto de palha, com
paredes de adobe e piso de terra batida, nessa morada nasceu o filho caçula,
Valdinês Pereira Silva, de um parto natural em casa, auxiliado por dona Cecília
Arrais de Sousa (já falecida), que era uma farmacêutica que exercia uma
importante função na área da saúde, pois não havia atendimento médico.

A segunda casa onde a Família morou por três anos na década de 1980,
local onde hoje é o deposito da "Agro Construções".
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Em seguida graças a preocupação do Monsenhor Augusto Dias de Brito
com os mais humildes, o senhor Guilherme conseguiu comprar a posse de uma
areia de terra, na região de São Pedro por um valor simbólico.

O senhor Guilherme Pereira mantinha sua família trabalhando
coordenando os trabalhadores no serviços em fazendas, serviço conhecido na
região como empreiteiro, os serviços que eram realizados eram
aberturas/derrubadas, limpeza de pastos, construção de cercas e outros.
Trabalhou em garimpos, inclusive no garimpo da Serra Pelada, trabalho que
desencadeou fragilidade em sua saúde, pois adquiriu malária por três vezes.

Depois passou a manter sua família com recursos produzidos em sua
propriedade, na criação de animais, venda de leite e por último o plantio de
abacaxi.

O senhor Guilherme era muito conhecido da Cidade, tinha bom credito
no comercio local. Se aposentou trabalhador rural, no entanto não usufruiu da
aposentadoria, pois veio a falecer aos sessenta e um anos de idade, em
Novembro de dois mil e três, na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins em
decorrência de problemas hepáticos.

Dona Maria, conhecida como Maria do Guilherme sempre muito humilde
e Dom dado por Deus enfrentou ao lado do marido todas as dificuldades e
acertos. Faleceu cinco anos depois da morte do marido, com cinquenta e sete
anos de idade.

A família do Senhor Guilherme Pereira criou raízes em Floresta do
Araguaia, seus filhos possuem residência fixa em Floresta do Araguaia, José
António da Silva Neto é cantor, lolanda Pereira da Silva é dona de casa, leda
Pereira Silva é cabeleira, Guilherme Pereira Filho "Dicote" é suplente na
Câmara de Vereadores pelo Partido Social Cristão e Valdinês Pereira Silva é
frentista, apenas Eulinda Pereira Silva reside fora de Floresta do Araguaia e
trabalha como professora.

A Família Pereira acompanhou de perto o crescimento e
desenvolvimento de Floresta do Araguaia.

Como podemos notar a o senhor Guilherme Pereira Silva, tinha por
Floresta o Araguaia verdadeiro apego e dedicação.

Como podemos observar a vida do senhor Guilherme Pereira silva,
sempre foi dedicada ao bem público.
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A Câmara Municipal atenta para tudo que acontece em nossa cidade e
região não poderia deixar de perceber a importância das ações do senhor
Guilherme Pereira silva para o desenvolvimento do Município de Floresta do
Araguaia.

Diante das dedicações desprendidas a este município o vereador que a
este subscreve propõe o seguinte:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 002/2019.

"Dispõe sobre denominação
de logradouro público do
município de Floresta do
Araguaia, e dá outras
providencias".

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Floresta do
Araguaia, Estado do Pará, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° - Fica denominada GUILHERME PEREIRA SILVA, a Rua 07,
neste Município, como forma de reconhecimento pelos relevantes serviços em
prol do desenvolvimento do Município de Floresta do Araguaia.

Art. 2° - O Poder Executivo tomará as medidas administrativas devidas
para a efetivação da presente decisão.

Art. 3°- Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Floresta do Araguaia, Estado do Pará, em 29 maio de 2019.

Ver. ALECK) DA COSTA PESSOA
PSC
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