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ESTADO DO CEARA

Camara Municipal de Qi`ixeraniobim

Rua C6nego Pinto de Mi`ndon¢a` n.° 60 -C`entro

Decreto do Legis]ativo n° 03/2019 de 24 de ianeiro de 2019.

h?RONproo
CONCEDE  A  COMENDA  ANTONI0  CONSELHEIRO  AO

PADRE  JOSH   ALBERTO   BARBOSA   GONCALVES   E

ADOTA OuTRAs pROVIDfroiAs.

Faco  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Quixeramobim  aprova  e  eu,  Vereador,

Francisco ldelbrando Rocha  Ferreira - Presidente, mos  termos da  Lei  1.663/1997,

promu]go o seguinte Decreto.

Art.    1°.   -   Fica   concedido   ao   PADRE   JOSE   ALBERTO   BARB0SA

GGONCALVESaComendaAntonioConselheiro.

Art. 2.0- A honraria a que se refere o artigo anterior devera ser entregue

ao homenagedo em Sessao Solene pelo vereador proponente.

Art.  3°  -  As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  presente  Decreto

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de   dotap6es   pr6prias   da   Camara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do orcamento vigente, suplementadas se necessdrio.

Art.  4°  -  Este  decreto  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  Publicapao,

revogando as disposic6es em contrdrio.

Papo da Camara Municipal de Quixeramobim, 24 de janeiro de 2019.

Francisco ldelbrando Rocha Ferreira

Presidente CMQ
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PARECER DO RELATOR

BREVE  EXPOSICAO

Trata-se de  Projeto de  Decreto  Legislativo  N° 003/2019 apresentado pete Vereador Francisco

ldelbrando   Rocha   Ferrelra   que  concede   A  COMENNDA  ANTONI0  CONSELIIEIRO  AO

PADRE JOSH ALBERTO BARBOSA GONCALVES e adota outras providencias.

DA FUNDAMENTACA0  LEGAL

A   Constituigao   Federal   (CF)   em   sou   artigo   30,   inciso   I,   informa   que   e   competencia   do
Munie'p,O:

I-              Legislar sobre assuntos de interesse local;

A Lei Organica do Municipio,  em seu artigo 53,  inciso Xvl,  disp6e que:

Art.   53  -  Compete  privativamente  a   Camara   Municipal  exercer  as
seguintes atribuig0es, dentre outras:
'...'

Xvl - conceder titulo de cidadao honorario ou conferir homenagem a
pessoas que  reconhecidamente tenham  prestado relevantes servigos
ao  Municlpio  ou  nele  se  destacado  pela  atua?5o  exemplar  na  vlda
ptlblica  e  particular,  mediante  proposta  pelc)  voto  da  maioria  absoluta
da  Camara  Municipal;

0 artigo 92, do Regimento lnterno informa que:
"Art.    92.    Toda    materia    legislativa    de    competencia    da    Camara,

dependente  de  manifestagao  do  Prefeito,  sera  objeto  de  projeto  de
lei;    todas   as   deliberag6es    privativas   da    Camara,    tomadas   em



Plenario,   que   independem   do   Executivo,   terao   forma   de   decreto
legislativo  ou  de  resolugao,   conforme  a  caso,   exceto  o  veto  e  o
relatorio  de  Comissao  Parlamentar  de  lnquerito.  em  que  a  Camara
Municipal nao seja competente para deliberar.
"§  1°  Destinam-se  os  decretos  legislativos  a  regular  as  materias  de

exclusiva  competencia  da  Camara,  sem  sangao  do  Prefeito  e  que
tenham efeito externo,  (...)."

DDeste modo, claro esta que se trata de mat6ria de ]nteresse local, de atribuigao privativa
da  Camara  Municipal,  consoante  a  Lei  Organlca,  no  ark  53  da  mesma,  devendo  ser
apresentada  como forma  de  decreto  legislativo,  de  acordo com  o texto do artigo 92 do
RRngimento lntemo (Rl), por ssr mat6Tia qua independe do Executivo, alem de gerar efeito
oxterro.
LLogo, o projoto em tela encontra total amparo no ordenamento juridico patrio.

DA  REDACAO

Este  projeto  de  Decreto  Legislativo  tern  uma  reda9ao  clara,  concisa,  objetiva,  e  escrita  em  urn

excelente  portugues,  especialmente no que toca ao  born uso da  pontuagao,  atendendo,  assim,

ao disposto no artigo 89 do  Regimento lnterno,  em que afirma:

"Art.   89.   As  proposig0es  deverao  ser  redigidas  em   termos  claros,

objetivos  e  cc)ncisos,  em  llngua  nacional  a  na  orfografia  oficial  pelo

seu autor."

Deste modo,  o  Relator nao vislumbrou  qualquer corregao textual  a ser realizada.

CONCLUSAO

Diante do exposto  pugna o  Relator pela apreciagao,  deste  projeto de

Decreto Legislativo,  tendo em vista que encontra amparo legal.

E o parecer pela sua APROVACAO

Quixeramobim, 22 dejaneiro de 2019.

Antonio Alves Vieira Filho
Relator
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to de Decreto do islativo n° 03/2019 de  11  de aneiro de 2018.

CONCEDE  A  COMENDA  ANTONIO  CONSELHEIRO  A0

PADRE  JOSH  Al{BERTO   BARB0SA   GONC^L]±±S  E

ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Faco  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Quixeramobim  aprova  e  eu,  Vereador,

Francisco  Idelbrando  Rocha  Ferreira  -Presidente,  mos  termos  da  Lei  I.663/1997,

promulgo o seguinte Decreto.

Art.    1°.   -   Fica   concedido   ao   PADRE   JOSE   ALBERTO   BARBOSA

GGONCALVESaComendaAntonioConselheiro.

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

ao homenageado em Sessao Solene pelo vereador proponente.

Art.  3°  -  As  despesas  decorrentes  da  execugao  do  presente  Decreto

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de    dotac6es   pr6prias    da    C`amara    Municipal    de

Quixeramobim, constantes do or9amento vigente, suplementadas se necessario.

Art.  4°  -  Este  decreto  entrara  em  vigor  na  data  de  sua   Publicagao`

revogando as disposig6es em contrario.

Pago da Camara Municipal de.Quixeramobim,11  de janeiro de 2019.

Francisco ldelbra do Rocha Ferreira

Vereador Proponente



Biografia do Caboclo P6 de Serra -Padre Alberto

Jos6  Alberto   Barbosa   Gon€alves,   nascido  em   16   de  outubro  de   1967,   na
cidade de  uaua, terra onde aconteceu o primeiro embate dos Conselheiristas com a
Primeira  Expedi¢ao.  Filho  de Ant6nio  Barbosa  Gon€alves  e  Adelisia  Barbosa  da  Silva

Goncalves.  Foi  criado  nos  costumes  e cultura  sertaneja, junto ao  povo  da  cidade de
Uaua,  onde  conclui  o  Ensino  M6dio com  forma€ao  no  Magist6rio.  Nas  comunidades

da    caatinga    e    com    uma    sintonia    muito   forte   com    o    povo,    engajado    nas
comunidades  eclesiasticas  de  base  da  cidade, junto  ao  padre  e  as  religiosas,  que
tamb6m ja  tinham  uma  sintonia  forte  com  a  causa  conselheirista.  Como Canudos  e
uaua  sempre  trabalharam juntas,  em  defesa  da  causa  conselheirista,  se  apaixonou
ainda  mais  e  passou  a  lutar  pela  causa  dos  vencidos,  dos  lutadores  e  lutadoras  do

sertao.
Ap6s  lecionar  por  alguns  anos,  foi  para  a  cidade  de  Paulo  Afonso,  estudou

no Seminario  Menor fazendo  propedeutico,  na  prepara€ao  para  prestar o vestibular
e  seguir  o  sacerd6cio.  De  1993  a  1998,  morou  na  Paraiba,  na  capital  Joao  Pessoa,

onde   inicia   os   estudos   de   Filosofia   e   Teologia   no   seminario   Arquidiocesano   da

Paraiba.  Em  1999  fez  o  estagio  pastoral  na  Par6quia  da  Sagrada  Familia  em  Paulo

Afonso  durante  2  anos.  No  dia  4  de  agosto  de  2001  foi  ordenado  sacerdote  na
terra  dos  vagalumes,  em  Uaua  Bahia,  pela  imposi¢ao  das  maos  de  Dam  Esmeraldo

Barreto  de  Farias.

Durante  o  periodo  do  seminario  p6de  participar  das  romarias  de  Canudos,
dos  dois  centenarios,  de  1993  e  1997,  no  qual  participou  intensamente.  Ao  concluir

seus  estudos  de Teologia  e  Filosofia  na  Paraiba,  retorna  a  diocese  de  Paulo  Afonso,

e  de  1999  ate  os  dias  de  hoje  participou  e  contribuiu  efetivamente  em  todas  as
romarias,  no  planej.amento,  organiza¢ao  e  execucao  da  celebra¢ao.  Nesse  periodo

das  romarias  foi  se  aprofundando  na  hist6ria  de  Conselheiro.  No  ano  de  1997,  no
seminario, junto  com  alguns  te6logos  e  fil6sofos  foi  realizada  a  foi  feita  a  semana

de homenagem  a Canudos.
A   trajet6ria    conselheirista    tambem    foi    se   dando   a    cada    ano,    a    cada

engajamento  e  sendo  paroco  de  Canudos  p6de  beber  mais  ainda  desta  fonte,  do
ideal  da  comunidade  do  Conselheiro,  o  Belo  Monte.  Durante  o  periodo  de  03  anos
foi   diretor   do   lnstituto   Popular   Memorial   de   Canudos  I.untamente   com   outros

conselheiristas,   entao   p6de   participar   diretamente   da   organiza¢ao   do   Instituto
Popular  Memorial  de  Canudos  enquanto  padre/paroco  da  Par6quia  Santo  Ant6nio

de Canudos.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

