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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE QUIXERAM0BIM

GABINETE D0 PREFEITO

LEI N° 2.974/2019,  DE 30 DE MAIO DE 2019.

Sdmula -Cria a  Comenda  Mestre  Piaui e da
outras providencias.

0 PREFEITO MUNICIPAL  DE QUIXERAMOBIM
Faeo   saber  que   a   Camara   Municipal   aprovou   e   eu   sanciono   e   promulgo   a
seguinte Lei:

Art.1°.  Fica criada a COMENDA MESTRE PIAul.

Art.  2°.  A honraria de que trata o art.1° sera conferida  pela Camara  Municipal de
Quixeramobim,   por   urn   de   seus   legitimos   representantes,   a   personalidades
ligadas  a  arte  e  cultura,  que  contribuiram  para  o  engrandecimento  do  patrim6nio
hist6rico e cultural do nosso municipio.

Pafagrafo tinico. As comendas em ntlmero maximo de 3 (ties),  serao entregues
anualmente, em sessao solene a ser designada pela Mesa Diretora.

Art.  3°.  A  insignia  da  Comenda  consistifa  em  urn  objeto  em  acrilico  contendo  a
face do homenageado com a legenda "Comenda Mestre Piaui", com referencia ao
Bumba meu Boi.

Art.  4°.  As  nomea?6es  para  a  outorga  das  Comendas  serao  feitas  por  Decreto
Legislativo,   acompanhada   da   biografia  do   homenageado,   para  verificaeao  de
adequaeao ao art.1° da presente lei.

Art.  5°.  Esta  Lei  entrafa  em  vigor  na  data  de  sua  publicaeao,  revogando-se  as
disposig6es em contfario.
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE PUBLICACAO

N° 017/2019 -ASS.JUR.

0  Prefejto  Municipal de Quixeramobim,  no  uso da  competencia  que

lhe  confere  o  artigo  28   inciso  X,   da  Constituieao  do   Estado  do  Ceafa  e  em

consonancia  com  o  Art.87  da  Lei  Organica  do  Municipio,  autoriza  a  publicaeao,

mediante  afixaeao  no  Paeo  da  Prefeitura  Municipal,  na  Camara  Municipal  e  em

demais locals de amplo acesso  pdblico a  LEI  N°. 2.974/2019 de 30.05.2019,  para

divulgagao nessa data.

Cumpra-se,

Paeo da  Prefeitura  Municipal de Quixeramobim  (CE),  30 de maio de

2019.
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM

GABINETE DO PREFEITO

CERTIDAO

Certifico,   para  os  fins  que  se  fizerem   necessarios,  que  a  Lei   n°
2.974/2019,   de   30.05.2019,   foi   devidamente   publicada,   por  afixagao   na   sede
desta Prefeitura,  nos termos do artigo 87 da Lei Organica do Municipio e do Edital
de     Publicaeao     017/2019/ASS.JUR.     Dado    e     passado     nesta     cidade    de
Quixeramobim,  Estado do Ceafa, em trinta de maio de dois mil e dezenove.
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ESTADO  DO CEARA

CAMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Rua C6nego Pinto de Mendonca, n.9 60 -Centro

Quixeramobim -Cear5 -CEP 63.800-000

E-mail -cmq@cmauixeramobim.ce.gov.br

MENSAGEM

PROJET0 DE LEI N9008/2019

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao  cumprimentar  cordialmente  Vossas   Excelencias,   submeto   a   analise  e  a

superior  deliberac5o  desse  Poder  Legislativo  o  anexo  Projeto  de  Lei  que  CRIA  A
COMENDA MESTRE PIAUI E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Trata-se de uma justa homenagem ao Mestre dos Reisados, divulgador da nossa
genuina cultura nordestina, imortalizado em nossos corap5es.

Pelo exposto, solicito desde j5 o apoio dos membros integrantes deste honroso

parlamento, para aprovac5o da mat6ria  ora apresentada.

Quixeramobim -Ce, 14  de maio de 2019.

.-_.__---_------izT_-_---._---_---.

Francisco Idelbrando Rocha Ferreira

Vereador Proponente
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Camara Municipal de Qujxeramobim

Rua C6nego Pinto de Mendonca, n.° 60 - Centre CEP 63800-000

E-mail - cmq@cmauixeramobim.ce.gov.br

Projeto de Lei Legislativo N°008/2019, de 14 de maio  de 2019.

SUMULA  -  CRIA  A  COMENDA  MESTRE
PIAui  E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A Camara Municipal de Quixeramobim faz saber que o poder Legislativo aprovou
e o Chefe do Executivo sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica CRIADA A COMENDA MESTRE PIAUI.

Art.  2°-  A  honraria  de  que  trata  o  art.  1°  sera  conferida pela  Camara  Municipal  de
Quixeramobim, por urn de seus legitimos representantes ,  a persom]idades ]igadas a
arte e cu]tura, que contribuiram para o engrandecimento do patrim6nio hist6rico
e cu]tura] do  nosso municipio.

Parfgrafo  dnico:  As  comendas  em  ninero  mfximo  de  3  (tres),  serao  entregues
anualmente,   em sessao solene a ser designada pela Mesa Diretora.

Art.3° - A insignia da Comenda cousistifa em urn objeto em acrilico contendo a face do
homenageado com a legenda " Comenda Mestre Piau", com referencia ao Bunba meu
Boi.

Art.   4°   -As   nomeap5es   para  a  outorga  das   Comendas   serao   feitas  por  Decreto
Legislativo, acompanhada da biografia do homenageado, para verificapao de adequapao
ao art.1° da presente lei.

Art.  5°  -  Esta  Lei  entrari  em  vigor  na  data  de  sua  publicapao,  revogando-se  as
disposig6es em contralo.

Papo da Camara Municipal de 14 de maio de 2019

benclonaclo o Tra,ioformado em  Lei/sob ® rtoFrancisco Idelbrando Rocha Fe|Teira

.a..11±__de.. 2££i        Vereadorproponente

PREFEIT0 MUNICIPAL DE

QuixERAMOBm



MESTRE                                                                                                                    PIAUI
Ant6nio Batista da Silva, Mestre Piaui, foi urn dos responsaveis
pela  permanencia  do  reisado  no  municipio  de  Quixeramobim.

:e"bDrinsca^n::iE:::ot:ranFneds:::edoo83ii::i::,t6:i:sTr::iae4bgoTe::'
atividades      no      municipio,      esforeando-se,      apesar      das
dificuldades e da satlde fragil,  para manter a tradigao do  boi  e
transm iti-la                      as                      novas                      gerae6es.

Urn quixeramobinense qH€ dodo mundo cunheee, esse 6 Amtonio Batista
da Silva, o Mestre Piflui, nascido em 15 de sctembro de 1939, no Bairl.a
da  Maravilha.  Aus  78  anos,  Ptaui  comemora  66  anos  de  reisado.
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Em 2007 teve titulo outorgade pel® Minist5rio da Cultura coma Mestre
da Culture, sendo homenagcado pelo entao ministro Gilberto Gilt em
passag€m  POT
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