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ESTADO DO CEARA

Camara Municipal de Quixeraniobim

Rua C6nego Pinto de Mcndonca, n`° 60 -Centro

Decreto do Le islativo n° 04/2019 de 24 de aneiro de 2019.

|gQO`prDO
CONCEDE  A  COMENDA  ANTONIO  CONSELHEIRO  AO

SENHOR   DANIL0   PATRICIO    E    ADOTA    OUTRAS

PRoVIDENCIAS.

Fa9o  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 SENHOR DANILO PATRICIO  a Comenda

Antonio Couselheiro.

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

ao homenageado em Sessao Solene pelo vereader proponente.

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

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de   dotap6es   pr6prias   da   Cfimara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do orgamento vigente, suplementadas se necessdrio.

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

revogando as disposic6es em contrdrio.

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

Francisco ldelbrando Rocha Ferreira

Presidente CMQ
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PARECER D0 RELATOR

BREVE  EXPOSICAO

Trata-se  de  Projeto  de  Decreto  Legisletlvo  N°  004/2019  apresentado  pelo Vereador SENIIOR

DANILO  PATRICIO  que  concede  A  COMENDA  ANTONIO  CONSELHEIR0  AO  SENII0R

DANILO PATRICI0 e adota outras providchcias.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL

A   Constituieao   Federal   (CF)   em   seu   artigo   30,   inciso   I,   informa   que   e   competchcja   do
Municlpto:

I-              Legislar sobre assuntos de interesse local;

A Lei Organlca do  Municipio,  em seu artigo 53,  incjso Xvl,  disp6e que:

Art.   53  -  Compete  privativamente  a  Camara   Municipal  exercer  as
seguintes atribuig6es, dentre outras:
'...'

Xvl - conceder titulo de cidadao honorario ou  conferir homenagem a
pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes servi?os
ao  Municipio  ou  nele  se  destacado  pela  atuagao  exemplar  na  vida
poblica  e  particular,  mediante  proposta  pelo  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   deliberagbes   privativas   da    Camara,   tomadas   em
Plenario,   que   independem   do   Executivo,   terao   forma   de   decreto
legislativo  ou   de   resolugao,   conforme  o   caso,   exceto  o  veto  e  o
relat6rio  de  Comiss5o  Parlamentar  de  lnqu6rito,  em  que  a  Camara
Municipal nao seja competente para deliberar.
"§  1°  Destinam-se  os  decretos  legislativos  a  regular  as  mat6rias  de

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

DDesto modo, claro esta que se trata de materia de interesse local, de atribui§ao privativa
da  Camara  Municipal,  consoante  a  Lei  Organica,  no  art  53  da  rTiesma,  devendo  ser
apresentada como forma  de  decreto  legislativo,  de acordo  com  o texto do artigo 92 do
RRegimento lntemo (Rl), por ser mat6ria que indopende do Executivo, alem de gorar efeito
exterro.
Logo, o prqjeto em tela encontra total amparo no ordenamento juridico patrio.

DA REDACAO

Este  projeto  de  Decreto  Legislativo  tern  uma  reda?ao  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  proposi?6es  deverao  ser  redigidas  em  termos  claros,

objetivos  e  concisos,  em  llngua  nacional  e  na  ortografia  oficial  pelo

seu autor."

Deste modo,  o  Relator nao vislumbrou qualquer corre?ao textual a ser realizada.

CONCLUSAO

Diante do exposto  pugna o  Relator pela  aprecia9ao,  deste  projeto de

Decreto  Legislativo,  tendo em vista que encontra amparo legal.

E o parecer pela sua APROVACAO

`i.:.```-.

Quixeramobim, 22 de janeiro de 2019.

Antonio Alves Vieira Filho
Re'ator
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Camara  Municipzi]  dc  QuixL`ramobjm

Riia c`C)ncgo  pinto  di`  Mend(ui¢a.  n.`` 6()      (`cnti.t)

eto de Decreto do Le islativo n° 04/2019 de 11  de aneiro de 2019.

CONCEDE  A  COMENDA  ANTONIO  CONSELHEIRO  A0

SENHOR    DANILO    PATRICI0     E     ADOTA    OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Fa¢o  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  SENHOR  DANILO  PATRICIO  a  Comenda

Antonio Conselheiro.

Art. 2.0-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  execucao  do  presente  Deci.eto

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de   dotag6es   pr6prias   da   Camara   Municipal    de

Quixeramobim, constantes do orgamento vigente, suplementadas se necessario.
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p|pGRAFIA-DANILOpATRfaro

- Danilo Patricio (42) e jomalista graduado pela Universidade Federal do Ceari UFC)
onde  tandem  obteve  o  tiulo  de  Mestre  em  Hist6ria  (2006).  defendendo  dissertapao
sobre  as  relap6es  de  cultura  e  mem6ria,  seus  conflitos.  a  partir  das  trqjet6rias  dos
suteitos sociais participantes da festa de reisado em Quixeramobim(CE), `Os sert8es de
dentro do cantos''. Nesse trabalho, alem de informap6es de arquivo, a pesqulsa envolveu
o  trabalho  de  entrevistas  (Hist6ria  Oral)  e  o  dialogo  com  obras  litedrias  ligadas  ao
universo  sertao,  corno  "Dona Guidinha do  Poco",  de  Oliveira Paiva,  e  "0  Sertanejo"
(1875),   de   Jose   de   Alencar.   Com  algumas  adaptap6es,   o   tral]alho,   com  o  titulo
"Festeiros do Tempo", foi pubricado como livro pela Serie `'rextos N6mades", editada

pelo Banco do Nordeste.

Pela   Revista   "Entrevista;",   integrou   a   equipe   que   entrevistou   Marcllio   Maciel,
compondo  a  equipe  de  produ0ao  de  trabalho  e  assirmndo  texto  de  apresentapao  de
entrevistado na publicapao, coordenada pelo jdrnalista e professor Ronaldo Salgado.

Antes disso, Danilo havia participado da criapao do Movimento Ant6nio Conselheiro, o
MAC,  tendo  sido  un  de  seus  presidentes,  ateando  na  finentapao  de  pesquisas  e
produgao de materiais artisticos.

Em  Quixeramobim,  tambem  participou  da criapao  da ONG  Iprfuaq,  desenvolvendo
prQjetos diversos em seguida passanpo a atar como qolaborador da entidede. Dentr? os
trabal.hos,  esta o  de  concepeao  e  proposicao do xponto  de Cultura Patrim6nio Vlvo",
com sele¢fro exitosa que propiciou fomapao e apses em campos como organizac6es de
acervo,  cinema  e  fotografia, com desdobramentos presentes  nas trajetorias de stijeitos
socia.is que passaram a atunr no campo Cultura.

'1

Danilo  Patricio  6  QQ]±tg_r  em  histo_rig  pela  UFMG,  sendo  autor  da  tese  "0  omelete
ecumenico: reescritas do (outro) sertac no Copo de Baile de Guirnaraes Rosa". Na tese,
trabalhou  o  conjunto  de  novelas  rosianas  cono  outra  forma  de  escrita  da  hist6ria,
atraves  da  intensidnde  de  un  literato  construldo  com  outras  linguagens  artlsticas
(cinema, mtisica e fotografia, apontando novas possibilidades de serfeo como modo de
se pensar e ler o Brasil.

-  Como jornalista,  integrou a redapao do Jornal Diario  do Nordeste, realizando outros
trabalhos como os da Revista Farol. Posteriormente, desenvolveu trabalhos no chanado
terceiro  setor,  como  prQjetos  de  radio  (ONG  Catavento/PET  de  MEC)  e  trabalhos
associativos de mobilizapao e proposicao.

No plano artistico, 6 autor de vari.as composig5es veiculedas mos discos produzidos pelo
bloco  camavalesco  Sanat6rio  Geral,  em  Fortaleza,  dentre  as  quais  estao "Saudede  do
Veneranda" e "Fortaleza Aquatica";

gpordenaeees= Como  desdobramento da pesqurisa de  Mestrado,  o autor coordenou o
produto  artistico  "Boi  de  Reisado",  un  encgife  com  CD  de  cang8es  (trabalhades  elm
Studio) ligadas a festa de mem6ria que entrelapa o reisado e o bumbaneu-boL dentre
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outras  praticas  culturais  relacionadas  ao  coxpo  social  dos  brincantes.  0  encane  traz
tambem 3 curtas-metrageus filmados em Quixeramobim, sob a Coordenapao do ardsta
visual  Alexandre Veras,  sendo urn deles  sobre  d Boi  de Reisado quQjeto "Interap6es
Est6ticas" ITunarfe; Ponto de Cultura "Patrim6hio Vivo" /Ministcho da Cultura.

NomesmoProjeto,coordenouaveiculapaod;~CD/Encarte"RabecaPereira";

Danilo  Patricio  coordenou  edig6es  do  `Coriselheiro  Vivo".  Com  Osveldo  Costa,  6
organizador da coletanea de ensaios do livIo "De Quixeramobim a Belo Monte: olhares
sobre   Ant6nio   Conselheiro",   lanqado   pela   Secretaria   da   Cultura   do   Ceari.   Na
prlblicap5o  6  autor  do  ensaio  "Ant6nio  Conselheiro  e  os  narradores  do  Novo  Belo
Monte: narrativas criadoras entre tradic6es e escrituras culturais.

Pesauisas  de camDo  e  de  Arauivo  -  Integrou a  equipe  que  realizou  o  lnventfrio  das
Romarias   de   Juazeiro   do   Norte,   tral>alho   realizado   sob   a   supervisao   do   lphan
(Ceari/Brasilia). Em Belo Horizonte, participou da equipe que organizou as edi96es de
"0  Pasquim"  para  o  Projeto  Repiiblica,   sediado  na  UFMG.   Tamb6m  no  Projeto

kepilblica,   participou   da   equipe   de   pesquisadbre;   e   redatores   da   "Comissao   da
Verdade", publicapdo dois dos artigos no documento que comp6e a publicapao final.

Dentre  os  Grupos  de  Estudo  e  Pesqurisa,  intgivu,  em  Belo  Horizonte,  na UFMd,  o
MiMo,   Mito   e   Modemidade,   ligado   ac   Ndcleo   Walter   Belriamin,   e   o   Grupo
Ritualizap5es  do  Poder.  No  perfodo  em  que  desenvolveu  suas  pesquisas  na  cidede,
atuou  como  bolsista  pesquisador  da  Fundapfo  de  Pesquisa  e  Amparo  do  Estado  de
Minas Gerais, a FAPEMIG.

Em Fortaleza, participou do Grupo Antonio Candido, em convergencia com a equipe de
Hist6ria e Linguagem, al6m da atividndes do Gnipo Mem6ria e Terpporalidade.
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