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Rue C6nego Pinto de Mendonea,  n.a 60 -Centro
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Decreto do Legislativo n° 036/2019 de 10 de outubro  de 2019.

+?`®tltrsQ

CONCEDE    A    COMENDA    PROFESSOR    PAUL0

FREIRE   a   SENHORA__MARIA   cONsuELO   DE

_OLlvEmA (cONsuELO NEi   E ADOTA OuTRAs
PROVIDENCIAS.

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

Francisco Idelbrando Rocha Ferreira - Presidente, pl omulgo o seguinte Decreto.

Art.   1°.  -  Fica  concedido  a`  MARIA  CONSUEljo  I)E  OLIVEP4

ENSune RE}  a Comend. PROFESsOR PAUL0 FREIRE. cThdil .tT.ve. d.
Iid n° 2330~.

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  deconentes  da  execugao  do  presente  Decreto

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de   dotap6es   pr6prias   da   Cinara   Municipal   de

Quixeranobim, constantes do oxpamento vigente, suplementadas se necessdrio.

Art.  4°  -  Este  decreto  entrma  em  vigor  na  data  de  sun  Publicagiv,

revogando as disposic6es em contrdrio.

Papo da Camara Municipal de Quixera.nobim,10 de outubro de 2019.

Ro.cha Ferreira

Presidente CMQ



ESTADO  DO CEARA

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

E-mail -cma@cmauixeramob`,in.ce.aov.br

COMISSA0 DE LEGISLACAO, JUSTICA E REDACAO FINAL.

Prqjeto de Decreto do Legislativo: 036/2019

ALitor: Everardo Andrfe de Sousa Junior

RRelator:AntonieAlvesVleiraFilho

MMateria:  Concede  a  comenda  Paulo  Freire  a  Senhora  Maria  Consuelo  de  Oliveira

lconsuelo N61. e adota outras providencias.

PARECER DO RELATOR

BREVE EXPOSICAO

Trata-se de  PrQjeto  de  Decreto  Legislativo  N°  036/2019 apresentado  pelo Vereador E\rerardo

AAndr6 de Sousa Junior que concede a comenda Paule Frere a Senhora Maria  Consuelo

de Oliveira lconsuelo  N61. e adota outras providencias.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL

A  Constituigao   Federal   (CF)   em   seu   artlgo   30,   inciso   I,   informa   que   e   competencia   do
Munieip,O:

I-             Legislar sobre assuntos de interesse local;

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

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

XVI - conceder titulo de cidadao honofario ou conferir homenagem a
pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevantes servigos
ao  MunicJpio  ou  nele  se  destacado  pela  atuacao  exemplar  na  vida
poblica e  particular,  mediante proposta  pelo vote da  maioria absoluta
da Camera  Municipal;

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

dependente  de  manifestagi5o  do  Prefeito,  sera  objeto  de  prtyeto  de
lei;   todas   as   deliberag6es   privativas   da   Camara,   tomadas   em
Plenario,   que   independem  do   Executivo,   terao  forma   de  decreto



Iegislativo  ou  de  resolugao,  conforme  o  caso,   exceto  o  veto  e  o
relat6rio  de  Comissao  Pariamentar  de  lnqu6rito,  em  que  a  Camara
Municipal nao seja competente pare deliberar.
"§  1°  Destinam-se  os  decretos  legislativos  a  regular  as  materias  de

exclusiva  competencia  da  C§mara,  sem  sangao  do  Profeito  e  que
tenham efeito externo, (...)."

Deste modo, claro esta que se trata de mat6ria de interesse local, de atribui§ao privativa
da  CarTrara  Municipal,  cortsoante  a  Lei  Organica,  no  art.  53  da  mesma,  devendo  eel
apresentada como forma de decreto legislativo, de acordo corn o texto do artigo 92 do
kegimento lntemo (Rl), por ser materia que jndepende do Exocutivo, alem de gerar efeito
externo.
LLogo, a prqjeto ein tela encontra total amparo no ordenamento juridico patrio.

DA IunACAo

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

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

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

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

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

sou autor."

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

CONCLUSAO

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

Decreto Legislativo, tendo em vista que encontra amparo legal.

E o parecer pela stJa APROVACAO

•:"..-,

Quixeramobim, 04 de outubro de 2019.

Antonio Alves Vieira Filho
Relator
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DESPACHO

Em cumprimento no disposto no Regimento
Intemo, ENCAMINIIO para a Comissao de
LegisLacao,   Justi¢a   e   redaeao   Final,   o
Projeto de Decreto Legislativo   n° 036/2019,
para emissao `Je PARECER.

Quixeramobim-Ce, 03 de outubro de 2019

PRESIDENTE



MENSAGEM

PROJETO DE DECRETO  N° o36/2olg

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao   cumprimentar  cordialmente   Vossas   Excelencias,   submeto   a   an5lise   e   a

superior   deliberasao   desse   Poder   Legislativo   o   anexo   Projeto   de   Decreto   que

CONCEDE A COMENDA pROFEssOR PAULO FREIRE a SRA. MARIA cONsuELO DE

OLIVEIRA /CONSUELO NE` E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS e como se constata

da  biografia  anexa,  o  homenageada,    vein  se  destacando  no  setor  da  Educa€ao,

gerando emprego e desenvoMmento pare o no5so municlpio.

Pelo  exposto,   solicito  desde  ja  o  apoio  dos  membros

integrantes deste honroso parlamento, para aprova¢ao da materia ora apresentada.



ESTADO DO CEARA

Ciniara Municipal de Quixeramobim

Rua C6nego Pinto de Mendonga, n.° 60 -Centro

Proieto de Decreto do Legislativo n° 36#019 de 02  de outubro  de 2019.

CONCEDE    A    COMENDA    PROFESsOR    PAULO

FREIRE   a   SENHORA   MARIA   cONsuELO   DE

OLlvEmA  tcoNsuEIO  NIi)  E  ADOTA  OuTRAs

PROVIDENCIAS.

Fa§o saber que a Camara Municipal de Quireramobim aprova e eu, Vereador a

F'rancisco Idelbmndo Rocha Ferreira - Presidente, promu]go o seguinte Decreto.

Art.  10. -Fica concedido a Sra. MARIA CONSUELO DE OLrvEmA

fcoNSUEL0 Full a Comenda PROFESSOR PAUL0 FREIRE, criada atravds da

Lvino2330reoo9.

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

ao homenageado em Sessao Solene pelo vereador propon mte.

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

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de   dotap6es   pr6prias   da   Cinara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do orcamento vigente, suplementadas se necessato.

Art.  40  -  Este  decreto  entrari  em  vigor  na  data  de  sua  Publicapao,
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