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ESTADO DO CEABA

Camara Municipal de Quixeramobim
Rua C6nego Pinto de Mendonga,  n.a 60 -Centro

MENSAGEM

PROJETO DE DECRFTO N° 31/ 2olg

SENHORES VEREADORES,

SENHORAS VEREADORAS,

AO  CUMPRIMENTAR  CORDIALMENTE  vOssAs  ExcELENCIAs,  sunMETO

A  ANALISE  E  A  SUPERIOR  DELIBERACAO  DESSE  PODER  LEGISIATIVO  0

ANEXO   PROJETO   DE   DECRETO   QUE   CONCEDE   AO.   SR.   ANTONIO   GOIVIES

COI\lRADO   (RIVAND0l   A   C0IVIENDA   FRAI\lcISCO   LAZARO   E   ADOTA   OUTRAS

PROVH)ENCIAS.

PELO  EXPOSTO,  SOLICITO  DESDE  JA  0  APOIO  DOS  MEMBROS

INTEGRANTES  DESTE  HONROSO  PARLAMENTO,  PARA  APROVACAO  DA

MATERIA EM REGIME DE URGENCIA SIMPLES.

Quixeramobim -Ceafa, 2o de  agosto de 2oig.

`     ,,.                      \              .                   \

~eador P+oDonente'



ESTADO  DO CEARA

Camara Municipal de Quixeramobim
Rua C6nego Pinto de Mendonca,  n.a 60 -Centro

PROJETO DE DECRETODO LEGISLATIVO N° 031/2019 de 20 de aqosto de 2019.

CONCEDE A COMENDA FRANCISCO LAZARO AO Sr.

ANT6NIO  COMES  CONRADO  /RIVANDOI  E  ADOTA

OUTRAS  PROVIDENCIAS.

Fa¢o  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Quineramobim  aprova  e  eu,  Vereador

Francisco   Idelbrando   Rocha   Ferreira,   Presidente,   mos   termos   regimentais,

promulgo a seguinte Decreto.

Art.    1°.   -   Fica   concedido   ao   SR.   ANTONIO   COMES   CONRADO

IRlvANDol A COIV]ENDA FRANCISCO LAZARO a adota outras providencias.

Art.   2.a-  A  honraria  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  devefa  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   dotae6es   pr6prias   da   Camara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do orgamento vigente,  suplementadas se necessario.

Art.  4°  -  Este  decreto  entrafa  em  vigor  na  data  de  sua  Publicaeao,

revogando as disposie6es em contfario.

Paeo da Camara Municipal de Quixeramobim, 20 de agosto de 2019.



ESTADO DO CEARA

Camara Municipal de Quixeramobim
Rua C6nego Pinto de Mendonga,  n.a 60 -Centro

DECRETO  LEGISLATIVO N° 031/2019 de 22 de aaosto de 2019.

CONCEDE A COMEN[ A FRANCISCO LAZARO AO Sr.

ANT6NIO  COMES  CONRADO  IRIVANDO)  E  ADOIA

OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

Francisco   Idelbrando   Rocha   Ferreira,   Presidente,   mos   termos   regimentals,

promulgo a seguinte Decreto.

Art.   1°.  -Fica  concedido  A  COMENDA  FRANCISCO  LAZAR0  AO  Sr_.

ANTONIO COMES CONRADO (RIVANDO)„€§ adota outras providencias.

Art.   2.a-  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 I;xecucao do presente Decreto

Legislativo   ocorrefao   por   conta   de   dotag6es   pr6prias   da   Camara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do ongamento vigente, suplementadas se necessario.

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

revogando as disposie6es em contfario.

Pago da Camara Municipal de Quixeramobim, 22 de agosto de 2019.

PRESIDENTE CMQ



Ant6nio gomes Conrado (Rivando)

Nascido em 1967, Ant6nio Gomes Conrado sempre foi fascinado por futebol e amava

jogar quando crianca. Aos 13 anos de idade,  iniciou sua j.ornada como jogador de
futebol. Comecou sua carreira i.ogando pelo s5o Paulo da maravilha como meia-

atacante e ganhou seu primeiro campeonato vestindo a camisa do tricolor. Tamb6m

atuou no cruzeiro, flamengo e imperial, aumentando seu nivel de habilidade e

ganhando varios titulos na sua passagem por esses clubes. Por conta de seu 6timo
desempenho nos times em que atuou, foi convocado para a sele€ao municipal de

futebol de Quixeramobim com apenas 15 anos de idade.

Ja atuando profissionalmente, Rivando, com seus 20 anos de idade, recebeu proposta

do Fortaleza esporte clube para compor seu elenco no campeonato cearense,
chegando a assinar contrato com o clube, mas o Quixada esporte clube, vendo urn

possivel refor¢o de peso, interviu na contratacao e pagou a multa para rescisao do
contrato de rivando com fortaleza. Assim, ele assinou com o Quixada esporte clube,

defendendo o time por 3 anos. Ao sair do clube, o jogador passou a defender o bras5o

da associac5o esportiva Tiradentes, onde ficou ate outubro de 1991.

Ao termino do contrato com o Tiradentes, Rivando retorna ao Quixada futebol clube,

onde atuou ate o ano de 1993. No ano de 1994, Rivando Conrado assina contrato com

o Guarany de sobral chegando ao terceiro lugar do campeonato cearense disputado
naquele ano. Com o fim do contrato com o Guarany, rivando assina com o lguatu

futebol clube, no ano de 1997, encerrando sua carreira coma jogador profissional no

campeonato cearense.

Voltando a cidade de Quixeramobim, agora como treinador com cursos pela

universidade do futebol, fundaci6n  Barcelona e clube de regatas do Flamengo,

vinculado ao SINTREFUCE (sindicato dos treinadores de futebol do Cear5)   e

reconhecido pela CBF como treinador, ele inicia  urn projeto social, denominado ``

Escola e esporte,  Maravilha em ac5o" na escola  municipal Tereza  Heloisa Saraiva

Camara em parceria com a escola Alvaro de Aradjo Carneiro, no bairro da maravilha,

zona periferica da cidade. 0 projeto tinha como primazia acolher criancas e

adolescentes daquela comunidade para ensinar o futsal, tirando-as da ociosidade e das

ruas e fomentando o desempenho escolar dos alunos, pois os mesmos deveriam estar

com notas boas no col6gio para participar do proj.eto. 0 projeto durou cerca de 4 anos

e reuniu mais de 160 criancas e adolescentes.

0 projeto acolheu e desenvolveu urn time de futebol feminino que chegou a
representar a cidade de Quixeramobim no campeonato cearense de 2016 como o

primeiro clube do sertao central de futebol feminino.

No ano atual de 2019, a ex-jogador e treinador Rivando Conrado iniciou urn projeto de

inclus5o social em parceria com a academia  Fit Line, para a prepara¢ao de uma equipe



de futebol feminino, com a intencao de participar de futuros campeonatos estaduais e
nacionais, aumentando o papel da mulher no futebol e incentivando o futebol
feminino dentro das esferas municipais e estaduais.

Por fim, podemos destacar o papel de suma import8ncia do ex-jogador e atual
treinador Ant6nio Gomes Conrado, mais conhecido como Rivando Conrado, no futebol
do estado do Cear5 e do municipio de Quixeramobim, e atuando como figura
importante nas causas sociais do municl'pio.
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