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PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 o7v /2019.

Concede a "Comenda Cidade de Campina Grande" ao prefeito Romero
Rodrigues Veiga pelos relevantes serviços prestados ao Município,
notadamente com a concretização do Projeto Complexo Aluizio Campos e dá
outras providências

Art. 12 - Fica concedida a "Comenda Cidade de Campina Grande" ao prefeito Romero Rodrigues Veiga
pelos relevantes serviços prestados ao Município, especialmente com a concretização do Projeto Complexo
Aluizio Campos.

Art. 22 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 32 - Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário, 27 de novembro de 2019
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JUSTIFICATIVA

Propomos a concessão da "Cornenda Cidade de Campina Grande" ao prefeito Romero Rodrigues Veiga
pelos relevantes serviços prestados ao Município, e o seu esforço para a execução e concretização do Projeto
Complexo Aluizio Campos. Romero Rodrigues Veiga foi secretário de Interiorização e secretário-chefe da Casa
Civil do Governo Cássio Cunha Lima. Deputado estadual e deputado federal pela Paraíba, hoje é prefeito de
Campina Grande. Iniciou a carreira política em meados dos anos noventa. Candidatou-se e elegeu-se vereador
em 1992 pela primeira vez, sendo sucessivamente reeleito. Foi eleito "Vereador do Ano" em diversas
oportunidades pela Imprensa da Paraíba e Presidente da Câmara Municipal. Romero Rodrigues Veiga nasceu no
dia 9 de janeiro de 1966, em Campina Grande, tendo como genitores Moacir Barbosa da Veiga e Antonieta
Rodrigues Veiga. De família humilde, como filho caçula sempre despertou o interesse, o carinho e a atenção de
todos, retribuindo indistintamente todo o respeito e amor que recebia.

Desde muito pequeno era figura conhecida e encontrada por todos nas peladas de futebol, ou onde
quer que se visse uma bola, sua primeira grande paixão, lá estava Romero. Também começava o seu despertar
para o saber, a vontade de descobrir, de conhecer novos mundos, através do mundo encantado da leitura.
Começava a antecipar etapas na vida. Passoua estudar no Ginásio Comercial Lusode Galante, quando ocorreu a
morte prematura do seu pai, um homem dedicado à família, respeitável, de boa índole, de bom coração, e, toda
sua vida sofreu mudanças radicais, drásticas.

Dona Antonieta, aquela mãe forte e lutadora, assume todas as responsabilidades pela família e é
obrigada pelas circunstâncias da vida a seguir com os filhos para morar na sede do Município - Campina Grande -
onde Romero passa a estudar, com ajuda de uma bolsa de estudos, no Colégio "Alfredo Dantas", onde concluiu
o Primeiro e Segundo Graus. Começava a despertar seu espírito de liderança nata, sendo eleito presidente de
classe por três vezes.

Concluído o Segundo Grau em 1981, prestou o Vestibular no ano seguinte, conseguindo aprovação com
média bastante alta no Curso de Zootecnia na Universidade Federal da Paraíba, na cidade de Areia. Começou
com apenas 17 anos sua vida universitária - longe de casae do aconchego de sua mãe e dos seus irmãos. Dona
Antonieta, figura de bondade em pessoa, com seu espírito maternal, sempre preocupada com o seu bem-estar
preparava caixas com petiscos para que ele se alimentasse melhor, pois Romero chegando ali enfrentou muitas
dificuldades para uma pessoamuito jovem e sem recursos.

Como a maioria dos alunos que iniciaram curso em Areia naquela época, sem dispor de recursos
financeiros, Romero com certeza passou por momentos difíceis, mas, com tenacidade e força de vontade, jamais
cogitou em desistir dos estudos. Iniciando Zootecnia, constatou que sua vocação se inclinava para a Agronomia e
transferiu seu curso. Passou a desenvolver, com muita disposição seu intelecto, seu lado científico, estudando
diuturnamente visando obter boas notas, e de ser o melhor aluno de sua turma. O que lhe rendeu o apelido de
"CDF" e realmente se tornou um dos melhores estudantes, concluindo Agronomia em tempo recorde, sendo até
necessária uma autorização para poder colar grau.
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Após a conclusão fez a seleção para o Mestrado em Irrigação e Drenagem, onde foi aprovado, tornando-
se bolsista, quando teve novamente de partir de sua casa para realizar sua pesquisa de campo em São Gonçalo,
Sousa, e adquirir o grau de Mestre, passando por outras dificuldades conhecidas por todos que saem para
estudar fora sem muitos recursos.

Apesar de todos seus afazeres, como estudante aplicado, nunca deixou de lado sua família, seus amigos,
sua gente, nem também sua ânsia de saber, fazendo cursos e mais cursos, sempre preocupado com as
necessidades do homem do campo, do homem sofrido e carente, que precisa tirar da terra o seu sustento e dos
seus familiares. Para tanto, participou do "Seminário de Aproveitamento dos Recursos Nordestinos";
"Desenvolvimento Agropecuário do Nordeste"; "Curso de Cultivo de Camarões de Água Doce"; "Curso Intensivo
de Apicultura"; "Curso Básico de Irrigação"; "Noções Básicas de Agricultura Irrigada" e muitos outros que
demandariam muito tempo para citações.

Não se pode, entretanto, deixar de falar de Romero, este menino que Galante viu crescer e que, com
grande esforço e dedicação, escreveu e publicou no VII Congresso Brasileiro de Iniciação Científica em Ciências
Agrárias um dos seus trabalhos de pesquisa sobre a produção do fruto do tomateiro.

Terminando o Mestrado, na qualidade de engenheiro agrônomo, atuou na Secretaria de Agricultura do
Município de Campina Grande, tendo desenvolvido o Programa de Zoneamento Agroecológico, e o Plano de
Águas e Solo. Trabalhou no Programa "Caminho das Águas". Ali fortaleceu sua vocação política e começou a sua
luta política, candidatou-se e elegeu-se vereador nas eleições de 1992, pelo PSDB, o que muito surpreendeu a
alguns, mas para os que o conheciam mais de perto foi o reconhecimento do seu trabalho e a certeza do seu
carisma. Candidato à reeleição, mais uma vez provou a sua força junto ao povo, foi o vereador mais votado do
seu partido e o terceiro colocado do pleito de 1996 ao lado do seu amigo Cássio Cunha Lima. Iniciou a carreira
política em meados dos anos noventa. Foi reeleito chegando a ser Presidente da Câmara Municipal por três
vezes. Presidente, relator e membro de praticamente todas as Comissões Permanentes, líder de bancada, dentre
outras funções inclusive dirigente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou a prostituição infanto-
juvenil.

Depois foi deputado estadual, secretário de Interiorização, Secretário-Chefe da Casa Civil e deputado
federal, tendo se destacado em lutas em favor de todos os paraibanos e eleito e reeleito prefeito de Campina
Grande. Romero sempre foi defensor do homem do campo, tendo desenvolvido vários projetos em benefício do
setor agrícola e lutado pela Transposição do Rio São Francisco para garantir aos paraibanos de Cabedelo à
Cajazeiras água de qualidade permanente, tendo como deputado federal e agora como prefeito desenvolvido
intensa ação junto ao Governo Federal para que o empreendimento fosse concretizado, como vem ocorrendo,
depois de 100 anos de promessas. Outra bandeira de Romero Rodrigues tem sido a inclusão da Paraíba no
Projeto da Transnordestina. Romero também defende a duplicação da BR-230 para beneficiar os diversos
Municípios do Sertão paraibano. O então deputado federal na Câmara dos Deputados cobrou do Governo a
expansão das universidades no Estado da Paraíba. Dessa feita solicitou ao ministro da Educação que fosse
inserido em um plano de expansão e reestruturação das 'Universidades Federais com a criação de Campus da
Universidade Federal da Paraíba em Municípios do Sertão e em outras regiões, o mesmo com a Universidade
Estadual da Paraíba para atender aos estudantes da região sertaneja.
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