
Paulo Jose Gomes Ferreira,

Nasceu em 27 de março de 1983, na comunidade de cachoeirinha (distrito de Nenelândia)

filho do agricultor João Ferreira Neto (in memoria) e da professora Maria de Jesus Gomes

Ferreira.

Sua admiração ao rádio inciou ainda na infância, pois a família sempre teve o

hábito de ouvir os programas jornalísticos, e todo meio dia a família reunida em volto da

mesa ouviam, em um velho rádio de pilha, as noticias na "agenda policial", e a voz forte e

marcante do radialista Getúlio Câmara sempre lhe causou grande admiração. Também na

infância era ouvinte acidou da rádio SOCIEDADE DA BAHIA.

Não demorou muito para se interessar em ser locutor de rádio, e ainda no ensino

infantil já brincava de apresentar programa de rádio e por trás de uma cortina anunciava o

nome das músicas e dos cantores da época.

Com seu ingresso na escola agrícola, em 1996, teve uma ideia pioneira de criar

uma "rádio escola" e contando com o apoio do então diretor, José Artur Costa, ajudou a

criar a rádio Mandacaru, que era um simples sistema de som instalado no pátio da escola,

mas que nos horários de intervalo tocava música regional, divulgava noticias da escola e

era um importante de entretenimento para os alunos.

Quando chegou na Escola Agrotécnica Federal do Crato, no ano 2000, apresentou

para a direção da escola o projeto bem-sucedido da rádio na Escola Agricola e os gestores

acharam a ideia interessante e autorizaram a instação da rádio escola no colégio federal, a

rádio ficou bem estruturada com estúdio próprio e com mais de 20 caixas espalhada por

todo campus e por se tratar de um colégio interno, a programação se estendia até as

22:00 horas, Paulo Ferreira era o principal comunicador da radio.

Como reconhecimento do seu trabalho a escola agrotécnica pagou um curso

promovido pelo sindicato dos radialistas do ceará, e em 2002 Paulo Ferreira se tornava

radialista profissional através da delegacia de Juazeiro do Norte. Seu estágio foi feito na

Rádio Araripe do Crato, esta emissora é a pioneira do interior do estado e ali teve a

oportunidade de conviver com grandes comunicadores do Cariri.

Em Quixeramobim teve passagens pela Radio Antena Cento FM e Radio Israel FM,

onde participou da primeira formação da equipe do Programa da Igreja Assembleia de

Deus Templo Central em Quixeramobim, Programa Cristo a Única Fonte de Salvação.



Desde de 2009 apresenta semanalmente com uma equipe na Radio Campo Maior,

o Programa Cristo é Fonte, onde evangeliza através do rádio sempre levando uma palavra

de amor e esperança nas manhãs de quarta-feira.
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DECRETO LEGISLATIVO N°059/2017 de 14 de Dezembro de 2017.

CONCEDE A COMENDA FENELON

AUGUSTO CÂMARA AO SR PAULO JOSE

GOMES FERREIRA E DA OUTRAS

PROVIDÉNICIAS

Art. 1 . — Fica concedido AO ilrno Sr. Ilmo SR PAULO JOSE

GOMES FERREIRA a COMENDA FENELON AUGUSTO CÂMARA.

Art. 2. — A honraria a que se refere o artigo anterior devera ser

entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução do presente
Decreto Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara
Municipal de Quixeramobim, constantes do orçamento vigente. suplementadas
se necessário.

Art. 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua Publicação
revoga ndo as disposições em contrário

Paço da Câmara Municipal de Quixeramobim. 14 de dezembro de 2017

Antonio François Saldanha da Silva

Presidente CMQ
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MENSAGEM

PROJETO DE DECRETO No 059/2017

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao cumprimentar cordialmente Vossas Excelências, submeto à análise e à superior

deliberação desse Poder Legislativo EM REGIME DE URGENCIA SIMPLES o anexo

Projeto de Decreto que CONCEDE A COMENDA FENELON AUGUSTO CAMARA SR

PAULO JOSE GOMES FERREIRA E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Pelo exposto, solicito desde já o apoio dos membros integrantes deste

honroso parlamento, para aprovação da matéria.

Quixeramobim — Ceará, 13 de Dezembro de 2017.
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PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N°059/2017 de 13 de Dezembro de

2017.

CONCEDE A COMENDA FENELON AUGUSTO

CÂMARA AO SR. SR PAULO JOSE GOMES

FERREIRA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art. 1' - Fica concedido ao limo SR PAULO JOSE GOMES

FERREIRA a COMENDA FENELON AUGUSTO CÂMARA.

Art. 2.° - A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser

entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução do presente

Decreto Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara

Municipal de Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas

se necessário.

Art. 4' - Este decreto entra em vigor na data de sua Publicação.

revogando as disposições em contrario.

Paço da Câmara Municipal de Quixeramobim, 13 de Dezembro de 2017.

(4 lisp.: oitinif 
Francisco Jose de Sousa Pinheiro

Vereador Proponente


