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PARECER DO RELATOR

BREVE EXPOSICAO

Trata-se de  Prpjeto  de  Decreto  Legislativo  N° 034/2019  apresentado pelo Vereaclor Everardo

Andr6   de    SoLisa   Junior   que    concede   o   TiTULO    DE    CIDAD^O    HONOR^RIO    DE

CQUIXERAMOBIM   ao   Senhor   DYLllERMAl\lD0   JOSE   VIEIRA   RIBEIR0   e  adota

outras providencisis.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL

A   Constituicao   Federal   (CF)   em   seu   artigo   30,   inciso   I,   informa   que   e   competencia   do
Munieipie:

I-             Legislar sobre assuntos de interesse local;

A Lei Organica do Municlpio,  em seu artigo 53,  inciso XVI,  disp6e que:

Art.   53  -  Compete  privativamente  51  Camara  Municipal  exercer  as
seguintes atribuig6es, dentre outras..
'...'

XVI - conceder tltulo de cidad5o honofario ou conferir homenagem a
pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes servigos
ao  Municlpio  ou  nele  se  destacado  pela  atuagao  exemplar  na  vida
poblica e particular,  mediante proposta pelo vote da maioria absoluta
da Camara Municipal;

0 artigo 92, do Regimen¢o lntemo inforrria que:
"Art.   92.   Toda   materia   legislativa   de   competencia   da   Camara,

dependente  de  manifestagao  do  Prefeito,  sera  objeto  de  projeto  de
lei;   todas   as   delibera§6es   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  materias  de

exclusiva  competencia  da  Camara,  sem  san?ao  do  Prefeito  e  que
tenham efeito extemo, (...)."

DDeste modo, claro esti qLie se trata de materia de interesse local, de atribtii¢ao privativa
da  Cainera  Municipal,  consoante  a  Lei  Organica,  rlo  all  53  da  mesrna,  devendo  ser
apresentada como forma de decreto legislati\ro, de acordo com o texto do artlgo 92 do
RRogimonto lntemo (RI), por ser mat6ria que independe do Executivo, alem de gerar efeito
exterro.
LLogo, a prqieto em tela encontra total amparo no ordenarTtento juridico patrio.

DA FueAc^o

Este  projeto de  Decreto  Legislativo tern uma  redacao 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  proposlpees  devefao  ser  redigidas  em  termos  claros,

objetivos  e  concisos,  em  lingua  nacional  e  na  orfografia  ofilcial  pelo

sou autor.''

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

CONCLUSAO

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

Decreto Legislativo, tendo em vista que encontra amparo legal.

E o parecer pela sua APROVAC^O

Quixeramobjm, 24 de setembro de 2019.

Antonio Alves Vieira Filho
Relator
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DECRETO D0 LEGISLATIV0 N° 035/2019 de  26 de setembro  de 2019.

CONCEDE  0  TITULO  DE  CIDADAO  HONORARIO  DE

QUIXERAMOBIM    AO    SR.    SR.    DYLIIERMANDO

JOSE    VIEIRA    RIBEIRO,    E    ADOTA    OUTRAS

PROVIDENCIAS.

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

Francisco   Ide]brando   Rocha   Ferreira,   Presidente,   mos   termos   regimentals,

promulgo a seguinte Decreto.

Art.  1°. -Fica concedido ao Sr. SR. D¥LHERMAND0 JOSE VIEmA

RIBEmo,   0   TiruLO   DE   ciDADAO   HONORARio   QuixERAMOBiNENSE   RE   ADOTA

OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

entregue ao homenageado em Sessao Solene pelo vereador proponente.

Art.  3° - As despesas decorrerites da execueao do presente Decreto

Legislativo   ocorrefao   por   conta   de   dotae6es   pr6prias   da   Camara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do oreamento vigente, suplementadas se necessario.

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

revogando as disposig6es em contfario.

Pago da Camara Municipal de Quixeramobim-Ce,   26 de setembro  de 2019.

PRESIDENTE CMQ
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MENSAGEM

PROJETO DE DECRETO N° 35/ 2olg

SENHORES VEREADORES,

SENHORAS VEREADORAS,

AO CUMPRIMENTAR CORDIALMENTE vOssAs  ExcELENclAs,  suBMEro

A  ANALISE  E  A  SUPERIOR DELIBERACAO  DESSE  PODER  LEGISLATIVO  0

ANEXO  PROJETO  DE  DECRETO  QUE CON\`EDE AO  SR. DYLIIERMAND0 JOSE

VIEIRA   RIBEIRO,   0   TiTULO   DE   CIDADAO   HONOR^RIO   QUIXERAMOBINENSE   E

ADOTA OUTRAS PROVIDfNCIAS.

PELO  EXPOSTO,  SOLICITO  DESDE  JA  0  APOIO  DOS  MEMBROS

INTEGRANTES  DESTE  HONROSO  PARLAMENTO,  PARA  APROVACAO  DA

MATERIA.

Quix mobim -Ceara, 17 de setembro de 2oig.

tpgrdoTeeife:£;JFJ£I

Everardo Andr

Vereador P

unior                       Cimara Municipal de Quixoramo|}im
ENTF`ADA

EM:tLA1/J1

•.   `-.'.'!   EE



ESTADO DO CEARA

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 035/201q de  17 de setembro de 2019.

CONCEDE  0  TITULO  DE  CIDADAO  HONORARIO  DE

QUIXERAMOBIM    AO    SR.    SR.    DYLHERMANDO

]OsE    vlEmA    RIBEIRO,    E    ADOTA    OuTRAs

PROVIDENCIAS.

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

Francisco   Ide]brando   Rocha   Ferreira,   Presidente,   mos   termos   regimentals,

promu]go a seguinte Decreto.

Art.  1°. -Fica concedido ao Sr. SR. DVLHERMANDO JOSE VIEmA

RIBEmo,   o   TiTULo   DE   clDADAo   HONORARio   QulxERAMOBiNENSE   ff   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 execucao do presente Decreto

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de   dotac6es   pr6prias   da   Camara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do ongamento vigente,  supler,ientadas se necessario.

Art.  40  -  Este  decreto  entrafa  em  vigor  na  data  de  sua  Publicaeao,

revogando as disposig6es em contfario.



Dylhermando Jos6 Vielra Ribeiro

Nascido em 15 de julho de 1990, na capital do Estado, Fortaleza{eara, viveu ate os 26 anos em Beberlbe,
no litoral cearense.

Mas em dezembro de 2016, mudou-se para o coracao do Ceara, a cidade de Quixeramobim, ap6s aprovac5o
em  concurso  ptiblico  municipal  para  a  cargo  de  Administrador  Pdblico,  onde  exerce  suas  atividades  no
Institute de Previdencia dos Servidores do Municfpio de Quixeramobim (QulpREV).

Sempre teve em sua  trajet6ria  atuaeao  na  area  pdblica  com  experiencias do  nivel  municipal  a  federal  e
assessorias, na area do ensino como professor universit5rio e cursos profissionalizantes e tamb6m na area
da masica coma multi-instrumentista.

Tamb6m exerce o trabalho crist5o como missionario e de pastoreio pela lgreja da Paz, onde tambem iniciou
os trabalhos em Quixeramobim na visao da igreja has casas e discipulado urn a urn, com forte atuacao no
meio social e fora das 4 paredes.

Passou  a  atuar diretamente  em  espacos  ptiblicos  e  em  areas  de  risco  da  sociedade,  muitos,  das vezes,
vivendo   os   dilemas   sociais   do   enfretamento   as   drogas,   suicidio,   abandono,   prostituigiio,   famnias
desestruturadas, e ntre outros.

Entreosespacosdeatuac5o:comunldadescarentes,escolas,pracaspdblicas,hospitais,casaderecuperacao
e pantos turisticos-cu lturais.

Dentre as a€6es realizadas, a ponto chave foi a uso das artes como a mdsica, dan€a e teatro acompanhado
da ministraeao da palavra de Deus e ac6es sociais.

0 trabalho se fortaleceu nas escolas, onde passou mensalmente a realizar momentos de apresentac6es nos
lntervalos e eventos pedag6gicos.

Dentro do trabalho missionario pela igreja da Paz, existe a movimento DIFLEN, que signlfica Dlscipulando e
Formando Lideres em  nac6es.  Liderado par jovens, mas com atua€ao de  pessoas de diversas idades, 6 o
departamentoresponsavelporessaatua€aodiretaforadas4paredesenomeiosocial.

Come resultado do trabalho crist5o e  principalmente pelo mover de  Deus, vidas foram transformadas, a
realidade local em determinadas regi6es passou a ter urn ambiente de paz e comunh5o entre as pessoas,
familias foram reestruturadas, jovens deixaram vicios e passaram a ter uma vida saudavel compartilhando
da boa convivencia familiar e social, e foi incorporado urn sentiment`. de prop6sito de vida, seja em desejos

pessoais e em servir na obra mission5ria de Jesus Cristo.

ApalavradeDeusdizemMateus28:19-ZO:"Portanto,v5oefagamdiscipulosdetodasasnac6es,batizando-
os em none do Pai e do Filho e do Espirito Santo, ensinantlo-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E
eu estarei sempre com voces, ate o fin dos tempos".

i  com  base  nessa  palavra  que continuamos avancando,  n5o com  urn pensamento de  religiosidade,  mas
levando  a  obra  de  Jesus  Cristo,  manifestando  o  reino  de  Deus  e  promovendo  uma  realidade  de  f6,
comunhao, esperan€a e ajuda ao pr6ximo.

`'Portanto dele, per Ele e para Ele sao todas as coisas. A Ele seja a g16ria para sempre! Am6m." Romanos

11:36.
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