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SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ PARA ENTREGA DE 
TÍTULOS DE CIDADANIA E MEDALHAS LUCIANO MAGALHÃES, PAULO FREIRE, 

PAULO MILITÃO E MANOEL MESSIAS – EM 22/12/2018. 
 

 
TÍTULOS DE CIDADANIA CANINDEENSE.  
 
 Eunício Lopes de Oliveira, nasceu em Lavras da Mangabeira – Ceará. É 
político, agropecuarista e empresário. Filiado ao MDB, Senador da República 
pelo Estado do Ceará e atual Presidente do Senado Federal do Brasil. Está sendo 
homenageado por prestar relevantes serviços ao Município de Canindé, 
principalmente na liberação de recursos, através de emendas parlamentares, 
que são destinados para as mais diversas obras em prol da população 
canindeense, bem como, pela importante contribuição na defesa dos direitos de 
nossos agricultores, que através da Lei batizada como “Lei Eunício Oliveira” de 
nº 11.322, permitiu aos agricultores, principalmente da região Nordeste, a 
renegociar suas dívidas junto ao Banco do Nordeste. 
 

Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria da Vereadora Karlinda 
Cídio Mendes Coelho. 

 
 Ricardo Braga de Sousa, é natural do Rio de Janeiro. Começou a trabalhar 
jovem para ajudar no sustento da família. Em 2002 realizou o concurso para a 
Guarda Municipal. Atualmente é Inspetor de 2º da Guarda Municipal de 
Canindé. Está sendo reconhecido por esta Casa, representante dos munícipes 
pelos relevantes serviços prestados ao Município de Cainidé, notadamente, na 
área da segurança pública, na proteção do cidadão, da sociedade como um 
todo, e dos bens públicos e privados.  

 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Antônio 
Evangelista Freitas Rocha. 
 

 

 Maria Meirelene Ferreira Alves, é natural de Itapipoca-Ceará. Casada com 
Milton Alves e mãe de três filhos. Tem muita experiência em administração 
pública. Em 1992, atuou como Secretária Executiva no Gabinete do então  
Deputado Ximenes Filho, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na Fundação 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ 

  

FUNDADA EM 21 DE JUNHO DE 1847 
 

  
  

  

 
São Francisco em Canindé, dentre outros. Atualmente é Secretária Executiva da 
Administração na Secretaria de Planejamento, Finanças e Administração da 
Prefeitura Municipal de Canindé. Portanto, ao longo de sua carreira profissional, 
sempre tem pautado seu trabalho com dedicação, responsabilidade e ética. 
 

Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Sloan Bezerra 
Maciel. 
 
Flávio Alves Sabino, é natural de Quixadá. Ingressou na Polícia Militar do Ceará 
aos 21 anos, onde foi Presidente da ACSMCE – Associação de Cabos e Soldados 
Militares do Estado do Ceará. Atualmente é Coordenador da Bancada Federal 
do Ceará. O parlamentar já destinou R$ 750.000,00 em emendas parlamentares 
para o nosso município, sendo R$ 500.000,00 para a área da saúde e R$ 
250.000,00 para apoio a projetos de Desenvolvimento Sustentável Local 
Integrado – SDR. Merece, portanto, o reconhecimento desta Casa, 
representante dos munícipes. 

 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Sargento 
Nascimento. 
 

 Padroeiro de Canindé, São Francisco (in memoriam), está sendo 
reconhecido com a concessão desse tão magnífico Título, pela a relevante 
importância da figura do santo milagroso, notadamente, na área religiosa e no 
desenvolvimento do Turismo Religioso. Canindé atualmente é reconhecido 
mundialmente devido a semente plantada neste solo que ainda germina com 
frutos de fé, atraindo visitantes de todas as partes do mundo e que aquece 
positivamente a economia local. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador José Carlos de 
Sousa Anastácio. 

 

 Daniel Aragão Mota, certamente Deus o escolheu para proteger as 
pessoas e garantir a segurança da sociedade. Seu primeiro emprego foi 
realizando a segurança em festas e boates, posteriormente prestou concurso 
para a Polícia Militar do Ceará e assumiu como soldado e em 2014 realizou 
concurso para Delegado de Polícia Civil, obtendo êxito e realizando seu tão 
esperado sonho. Enfatiza que deseja ficar por muito tempo na cidade com as 
bênçãos de Deus e de São Francisco.  
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Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco 
Régis Teixeira Barroso. 
 
 

 Nilvane Magalhães Teófilo, é natural de Nova Resende – Minas Gerais. 
Começou a trabalhar muito jovem. Passou a residir em Canindé em 2005 e é 
formada em Enfermagem, é especialista em Obstetrícia e está se especializando 
em Gestão e Auditoria em Saúde. Desde sua formação tem se dedicado ao 
trabalho com a população de Canindé, nunca mediu esforços para ajudar o 
próximo, sua política sempre foi exercer seu trabalho da melhor maneira 
possível. Considera-se uma autêntica canindeense, tendo uma admiração pela 
cultura, religiosidade e solidariedade, que são a marca deste povo.  
 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco de 
Assis Rodrigues Vieira. 
 
 

 Cristiana Mendes Pereira, é natural de Sorocaba – São Paulo. Teve sua 
conversão ao evangelho de Cristo em 2008, atuando em diversas missões 
evangelísticas em territórios como os sertões e fora do país. Chegou a Canindé 
em março de 2015. Iniciou seu trabalho com o projeto de prevenção e combate 
ao suicídio no ano de 2016, na Escola Joaquim Magalhães. Atualmente atua 
como voluntária em várias escolas do município com a parceria de algumas 
igrejas do município, obtendo excelentes resultados em toda sua trajetória. 

 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco José 
Castelo Elias Júnior. 
 
 

 Sarmento Neto de Oliveira, é natural de Quixeramobim – Ceará. Passou 
toda sua juventude atuando na capoeira e no esporte. No ano de 2012 ocorre 
sua consagração pastoral, além de atuar como pastor desenvolve trabalhos 
sociais na própria igreja e em algumas outras instituições, principalmente em 
prevenção ao suicídio. Seu trabalho consiste em diferentes recintos, com vistas a 
trabalhar e valorizar a vida. Na área social, desenvolve importantes trabalhos no 
Hospital São Francisco e na cadeia pública de Canindé, além de atuar no projeto 
capelania nos colégios da cidade. 
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Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Jorge Henrique 
Sousa Alves. 

 
 Antônio de Sousa Júnior, Comandante da 6ªSB/3ºGB – Canindé, é 
formado em Direito e possui diversos cursos de aperfeiçoamento, procurando 
sempre se qualificar para melhor atender a população. A homenagem se justifica 
principalmente pelos relevantes serviços prestados ao município na área da 
segurança pública.  

 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco Régis 
Teixeira Barroso. 

 
 Cristina Cavalcante Silva, é natural de Planaltina – DF. Reconhecida pela 
Câmara Municipal pelos relevantes serviços prestados ao Município de Canindé, 
com destaque na área da saúde. Formou-se em Enfermagem no ano 2009, é 
especialista em Saúde da Família e em Enfermeira Obstetra. Servidora pública 
desde 2001, já atuou em várias áreas da saúde pública municipal e como 
docente na área em algumas Faculdades de Fortaleza. Atualmente está a frente 
da Coordenação da Atenção Primária do município de Canindé. 

 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco 
Ferreira Justa. 
 
 
 
 
 Leocivano Lopes Marinho, é natural de Quixadá – Ceará. Ingressou na 
Polícia Militar do Ceará com 18 anos, e seguiu a carreira militar assim como o 
pai. Em 1987 chegou a Canindé onde fincou raízes e prestou o serviço em prol de 
garantir a segurança da sociedade. Após anos dedicados a segurança pública de 
Canindé, aposentou-se como 2º Tenente da PM-CE, com honrarias e certeza de 
um trabalho bem feito. Aqui constituiu família, casando-se com a Senhora Maria 
Coelho Rocha (Mariinha Coelho), nascendo dessa união dois filhos: Allef e 
Aretha. 
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Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria dos Vereadores Jorge 
Henrique Sousa Alves e Raimundo Nonato Fernandes Bastos. 

 
 Vládia Bittencourt de Azevedo Sousa, filha de Maria do Carmo Bittencourt 
de Azevedo e Valmar Magalhães de Azevedo, casada com Heron Andrade. 
Trabalhou com suinocultura, onde se especializou em reprodução animal. 
Atualmente reside no Distrito de Salitre/Ubiraçú, administrando uma fazenda 
junto com seu esposo Heron. Desenvolve importante trabalho social naquela 
comunidade, ajudando aquelas pessoas mais necessitadas. 
 

Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco José 
Castelo Elias Júnior. 
 
 
 Maria Girlane Inácio Magalhães, é natural de Itatira – CE e graduada em 
Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar. Possui relevantes serviços 
prestados, principalmente, na área do social e da educação pública do Distrito 
de Salitre/Ubiraçú. Em 2010 assumiu a direção da Regional Salitre, passou por 
seleção para diretores do município e permanece no cargo colaborando para o 
processo de ensino-aprendizagem, e no crescimento dos 504 alunos da Regional 
Salitre. 
 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco José 
Castelo Elias Júnior. 
 
 Maria Eligiane Lopes Luiz, é natural de Itapajé – Ceará. Chegou em 
Canindé em Janeiro de 1996, no Assentamento Guarani Bom Lugar. Filha de 
Francisco Luiz Filho e Francisca Lopes Luiz, casada com Francisco Everaldo e mãe 
de uma filha. Contribuiu durante anos com o desenvolvimento da educação 
pública municipal, fez parte do Conselho Tutelar e atualmente é integrante do 
sindicato dos servidores municipais, se destacando na luta em defesa dos 
direitos dos servidores públicos do município de Canindé. 
 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Antônio Ilomar 
Vasconcelos Cruz. 
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Flávio Alves Vieira, é natural de Fortaleza – Ceará. Filho de Alfredo Vieira da 
Silva e Maria Elma Alves da Silva, casado com Jakeline Paula e pai de quatro 
filhos. Contribui para a educação municipal desde 2003, e em 2010, após prestar 
concurso público, integra o quadro de servidores efetivos do município de 
Canindé, onde atualmente é lotado no Distrito de Iguaçu, sua região de origem 
familiar. A vontade de ensinar em suas raízes, o levou a voltar para sua 
comunidade natal, pois tem como compromisso e meta de vida, ajudar o seu 
povo.  
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Raimundo 
Nonato Fernandes Bastos. 

 
 
 Fernando Matos Santana, é natural de Juazeiro do Norte – CE, filho de 
Lúcia Matos Santana e Djalma Pinheiro Neto, casado com Onelliany e pai de dois 
filhos. Sua trajetória na área empresarial foi de sucesso por onde passou, e 
enveredou para a política com o propósito de ajudar e melhorar a vida das 
pessoas. Como Secretário de Estado Chefe de Gabinete Adjunto do Governador 
do Estado do Ceará, sempre buscou auxiliar o Governo nas demandas relevantes 
e prioritárias ao povo cearense, inclusive de Canindé. 

 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco de 
Assis Rodrigues Vieira. 
 
 João Jaime Gomes Marinho de Andrade, é Deputado Estadual pelo DEM, 
é empresário e pertence a uma tradicional família política da Região do Vale do 
Acaraú. Militando desde cedo na política, antes de se tornar deputado, foi 
Vereador na cidade de Acaraú. Em sua trajetória política, se destaca nos 
movimentos pela preservação do meio ambiente e na Assembléia Legislativa 
atua na defesa dos interesses dos municípios aos quais representa, dentre eles o 
município de Canindé, com o qual desenvolveu uma estreita relação de 
confiança com sua população e com a atual Gestão Pública. Tem carreado 
recursos para Canindé, através de emendas parlamentares, que são destinados 
em importantes obras em benefício do povo desta cidade. 

 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Antônio Sérgio 
Barbosa da Silva. 
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 João Eduardo Santos Nogueira, é natural de Fortaleza – CE, se destaca 
pelos relevantes serviços prestados ao município de Canindé, notadamente, nas 
áreas da saúde e educação. Constitui o quadro de funcionários da Secretaria de 
Educação desde 2011 como professor de Educação Física, contribuindo para o 
desenvolvimento da área da educação pública municipal e ainda para a melhoria 
da saúde da população local como um todo. 

 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco 
Ferreira Justa, o qual o convido para fazer a entrega da honraria. 

 

 
MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO, LUCIANO MAGALHÃES.  
 
 

 José Domingos de Barros, nasceu no Sítio Salgadão de Maçaranduba, no 
Estado da Paraíba. Está sendo homenageado pelo seu destaque na área religiosa 
e social. Iniciou cedo sua vocação religiosa e em 2008 celebrou 25 anos de  
 
Ordenação Sacerdotal na Paróquia Santuário de São Francisco das  
Chagas de Canindé – CE, onde residiu aqui por 20 anos com todos os intervalos. 
Durante o período que esteve em Canindé, desenvolveu ativamente trabalhos 
nas comunidades e ajudou na reforma de 23 capelas. Atualmente reside na 
Paróquia da Imaculada Conceição, convento dos Franciscanos, Pesqueira – PE, 
tendo como atuação vigário da Casa, em colaboração ao Pároco Frei Francisco 
de Assis, filho de Canindé. 

 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Antônio Sérgio 
Barbosa da Silva. 
 
 

 

 José Walber Bandeira Magalhães, é filho do senhor José Bernardino de 
Magalhães e da senhora Maria Luiza Bandeira Magalhães. Trabalhou 21 anos em 
uma conceituada empresa no seguimento de manutenção de veículos. Como 
empresário bem sucedido, em 2007 criou seu próprio negócio e em 2015 abriu 
uma filial de sua empresa em Canindé (WALBER CAR), gerando emprego e renda 
e contribuindo para o desenvolvimento do comércio local. 
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Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Sargento 
Nascimento. 
 

 
 Maria Thaylana Queiroz Martins, é Filha de Maria Socorro Queiroz 
Martins e Afonso José Belém Martins. Educadora e Psicopedagoga, 
profissionalmente está vinculada a rede municipal e estadual de ensino, onde 
atualmente desenvolve o processo de gestão na direção da EEEP José Vidal 
Alves, desenvolvendo ao longo dos nove anos que está a frente da mesma, 
ações voltadas à integração da escola com a comunidade local. TEMPO, 
PRESENÇA E EXEMPLO, são palavras que traduzem sua trajetória como gestora. 
Sua dedicação, comprometimento e competência influenciam entusiasticamente 
sua equipe de trabalho a acreditar, a desenvolver, a construir um projeto 
educativo e desafiador de formação acadêmica, profissional e de preparação 
para a cidadania em nossos jovens e adolescentes. 
 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Antônio Ilomar 
Vasconcelos Cruz. 

 
ENTREGA DAS MEDALHAS DO MÉRITO PARLAMENTAR PAULO FREIRE.  

 
 

 Ana Lúcia Barroso Costa, filha de José Barroso de Almeida e Izabel 
Barroso Almeida, casada, mãe de três filhos, é professora da rede municipal de 
ensino desde 2001. Desde o ano 2013 está lotada na Escola Santa Rita, na 
localidade de Transval, colaborando diuturnamente na educação de jovens e 
crianças daquele assentamento. Está sempre em busca de atualização e 
capacitação profissional para melhor exercer sua função. 
 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Sargento 
Nascimento. 
 
 

 Adriana Paulino de Sousa, filha de André Cruz Souza e Maria de Fátima 
Paulino. Pertence a rede municipal de ensino desde o ano de 1999. A maioria de 
sua trajetória como coordenadora e educadora se deu na zona rural do 
município. Atualmente sua meta é entrar em um mestrado e seu maior sonho é 
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que a educação pública seja enxergada em nosso país de fato e de direito como 
prioridade. 
 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Antônio Ilomar 
Vasconcelos Cruz. 
 
 
 Luciano Alves da Silva, filho de Mário Rodrigues da Silva e Antônia Alves 
da Silva, atua na área da educação desde 1990, onde além de lecionar atuou 
pedagogicamente em projetos sociais voltados a inclusão, socialização, 
proteção, educação e formação profissional de crianças, jovens e adolescentes 
em situação de risco e vulnerabilidade social no município. Em sua trajetória 
esportiva atuou em vários clubes de futebol e futsal, contribuindo bastante para 
a área esportiva de Canindé. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Sloan Bezerra 
Maciel. 
 
 Francisco Ademildo Alves de Araújo, é filho de Francisco Alves de Araújo e 
Terezinha Alves de Araújo e é professor da rede municipal de ensino desde 
2001. Antes de ingressar na área educacional teve uma trajetória de sucesso na 
área esportiva. Na área cultural compôs e produziu dois CDs e um DVD, sendo 
idealizador de vários projetos educacionais como o IMFEST. Além da 
contribuição pedagógica, deseja sempre o melhor para a cidade que tanto ama. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria da Vereadora Karlinda Cídio 
Mendes Coelho. 
 
 

ENTREGA DAS MEDALHAS DO MÉRITO PARLAMENTAR PAULO MILITÃO.  

 
 

 Paulo Vaz de Oliveira, é natural de Pentecoste, chegou a Canindé no ano 
de 1980, com 30 anos de idade. Casou-se com a senhora Antônia dos Santos Luz 
com quem teve sete filhos. Senhor Paulo sempre demonstrou habilidade para o 
comércio, onde há mais de trinta anos contribui com o desenvolvimento 
econômico comercial do município, especialmente, nas comunidades Bela Vista, 
Largo Orebe, Campinas e Monte Orebe.   
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Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria da Vereadora Karlinda Cídio 
Mendes Coelho. 

 
 Ivo Araújo, popularmente conhecido como Ivo Pinto, é filho do senhor 
Moacir Pinto e da senhora Aldenora Chaves. Começou sua jornada como 
comerciante aos 19 anos na Serra das Umburanas, posteriormente mudou-se 
para a cidade de Canindé onde viu seu estabelecimento crescer, começou a 
proporcionar um melhor atendimento aos seus clientes e contribuir ainda mais 
para o incremento do comércio local.   
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Raimundo 
Nonato Fernandes Bastos. 
 

 
 Verônica Anastácio, popularmente conhecida como Vera Anastácio, 
casada com Evaldo Braga e mãe de uma filha. Começou cedo sua trajetória no  
 
ramo comercial, inicialmente como empregada de algumas empresas. Abriu seu 
próprio negócio no ano 2000 e até hoje a Loja Magazine São Francisco contribui 
para o fomento do comércio local e com a geração de emprego e renda para a 
cidade de Canindé.  
 
Homenageada com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador José Carlos de 
Sousa Anastácio, o qual o convido para fazer a entrega da comenda. 
 
 
 Dir Araújo, casado com a senhora Landa Lima e pai de um filho, fundou a 
empresa Dir Artes Móveis, onde ao longo do tempo veio conquistando sua 
clientela e firmando seu espaço no ramo. O estabelecimento atende a Canindé e 
cidades vizinhas, bem como, também já realizou vários projetos em Fortaleza. 
Atualmente possui mais de dez funcionários trabalhando para melhor atender 
seus clientes, contribuindo, assim, na geração de emprego e renda, e para o 
desenvolvimento da economia local. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Sloan Bezerra 
Maciel. 
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 José Valdares Moreira da Silva, é proprietário da Pastelaria Santa Clara, 
sendo destaque no ramo comercial, sempre procura proporcionar o melhor aos 
seus clientes, servindo produtos de qualidade, além de contribuir 
significativamente com o desenvolvimento da economia local, gera vários 
empregos em seu estabelecimento comercial, colaborando com a geração de 
renda na cidade. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco José 
Castelo Elias Júnior. 
 
 
 Pedro Evaldo Cruz Silva, é filho de Antônio Saraiva Silva e Maria Luiza Cruz 
Silva, iniciou sua trajetória profissional no ramo automotivo muito jovem, 
sempre demonstrando apreço e interesse pelos avanços tecnológicos. Visando o 
crescimento e aperfeiçoamento profissional está em constante atualização e 
capacitação, para sempre oferecer o melhor serviço aos seus clientes.  
 
Atualmente a empresa Evaldo Moto Car gera cinco empregos diretos 
contribuindo de forma significativa para a economia municipal. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Francisco de 
Assis Rodrigues Vieira. 
 
 
ENTREGA DAS MEDALHAS DO MÉRITO PARLAMENTAR MANOEL MESSIAS.  

 
 

 Walter Mariano Alencar, casado com a senhora Cleuma Farias Alencar e 
pai de três filhos. É um exímio desportista, atuou por muitos anos no futebol 
amador e no futsal do município e da região, contribuindo com várias 
conquistas. Atualmente, além de servidor público, presta serviço a imprensa 
local como colaborador no programa esportivo da Rádio São Francisco de 
Canindé.  
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Antônio Sérgio 
Barbosa da Silva. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ 

  

FUNDADA EM 21 DE JUNHO DE 1847 
 

  
  

  

 
 

 Augusto Nunes Medeiros, filho do senhor Augusto Costa Medeiros e Sônia 
Maria Medeiros. Desde cedo desenvolveu seu gosto pela arte. No ano de 1997 
iniciou de fato sua vida artística como monitor de dança no Polo de Artes e no 
ano seguinte criou o Grupo de Artes Streytho, onde a Quadrilha Junina Streytho 
se apresentou pela primeira vez, desde então não parando mais suas atividades. 
Senhor Augusto continua como multiplicador da arte no município e almeja um 
dia ser membro da Comissão Cearense de Folclore. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Antônio Ilomar 
Vasconcelos Cruz. 
 
 

 Francisco Jerônimo Araújo Bezerra, filho de João Rodrigues Bezerra e 
Maria de Fátima Araújo, casado com a senhora Elineuda Arruda e pai de dois 
filhos. Começou a trabalhar cedo para ajudar aos pais, iniciou sua carreira militar 
em fevereiro de 1991 prestando serviço no Exército Brasileiro e em 1995 entra  
 
na Gloriosa Polícia Militar do Ceará onde atualmente tem a função de Sub 
Comando da Força Tática - FT de Canindé. Contribui socialmente junto ao 
Projeto Santa Cruz Futebol Clube que ampara jovens em conflito com a lei. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Sargento 
Nascimento. 
 

 Jessé Maciel Bianor, filho de Francisco Bianor e Maria de Lourdes Maciel 
Bianor. Sua história junto aos esportes começou em meados dos anos 80, onde 
posteriormente descobriu uma verdadeira paixão por esportes radicais, 
especialmente o MOTOCROSS, que teve seu primeiro evento local (MOTOFEST) 
realizado em maio de 1999. Fundou a ASMOC (Associação de Motocross de 
Canindé) e construiu o maior e mais moderno Centro de Treinamento para a 
prática de motocross e freestyle motocross no Distrito de Caiçara, o colocando 
na rota dos esportes de aventura. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria do Vereador Sloan Bezerra 
Maciel. 
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 Marcelo Ferreira da Silva, atualmente faz parte do elenco do Ferroviário 
Atlético Clube, na posição de goleiro do time. Se destaca na área esportiva do 
município, servindo de exemplo para crianças e jovens locais, onde um de seus 
maiores feitos foi a conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D 
no ano de 2018 pelo Ferroviário. 
 
Homenageado com o Decreto Legislativo de autoria da Vereadora Karlinda Cídio 
Mendes Coelho. 

 
 
2º MOMENTO: USO DA PALAVRA. 
 

 
CERIMONIALISTA: CONVIDAMOS PARA FALAR EM NOME DOS AGRACIADOS 
COM O TÍTULO DE CIDADANIA CANINDEENSE, NESTA SEQUENCIA, AS 
SEGUINTES PESSOAS: 
 

 DEPUTADO ESTADUAL – EXMO. SR. JOÃO JAIME. 
 

 PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL – EXMO. SR. EUNÍCIO OLIVEIRA. 
 

 REITOR DO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO – REVMO. SR. FREI MARCONI 
LINS 

 
(PRAZO: 05 MINUTOS CADA). 
 
CERIMONIALISTA: PARA FAZER USO DA PALAVRA, CONVIDAMOS A SENHORA 
MARIA THAYLAN QUEIROZ MARTINS PARA FALAR EM NOME DOS AGRACIADOS 
COM A MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, LUCIANO MAGALHÃES. (PRAZO: 05 
MINUTOS). 

 
CERIMONIALISTA: CONVIDAMOS PARA FALAR EM NOME DOS AGRACIADOS 
COM A MEDALHA DO MÉRITO PARLAMENTAR PAULO FREIRE, NESTA 
SEQUENCIA, AS SEGUINTES PESSOAS: 
 

 ADRIANA PAULINO DE SOUSA 
 

 FRANCISCO ADEMILDO ALVES DE ARAÚJO. 
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(PRAZO: 05 MINUTOS CADA). 
 
 
 
 
 

CERIMONIALISTA: PARA FAZER USO DA PALAVRA, CONVIDAMOS O SENHOR DIR 
ARAÚJO, PARA FALAR EM NOME DOS AGRACIADOS COM A MEDALHA DO 
MÉRITO PARLAMENTAR PAULO MILITÃO. (PRAZO: 05 MINUTOS). 
 

 
CERIMONIALISTA: PARA FAZER USO DA PALAVRA, CONVIDAMOS O SENHOR 
AUGUSTO NUNES MEDEIROS PARA FALAR EM NOME DOS AGRACIADOS COM A 
MEDALHA DO MÉRITO PARLAMENTAR MANOEL MESSIAS. (PRAZO: 05 
MINUTOS). 
 
 

CERIMONIALISTA: PARA FACULTADA ÀS AUTORIDADES QUE DESEJAREM FAZER 
USO. 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
(PRAZO 05 MINUTOS CADA). 
 
 

CERIMONIALISTA: PARA FAZER USO DA PALAVRA, CONVIDAMOS OS 
VEREADORES ________________ E _________________ PARA FALAR EM 
NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ (PRAZO: 05 MINUTOS CADA). 
 
PRESIDENTE: CONSIDERAÇÕES FINAIS. MAIS UMA VEZ PARABENIZO AOS 
HOMENAGEADOS E HOMENAGEADAS POR TÃO MERECIDAS HONRARIAS. 
AGRADEÇO A PRESENÇA DE TODOS E CONVIDO PARA UM JANTAR DE 
CONFRATERNIZAÇÃO QUE SERÁ SERVIDO NA ÁREA DAS PISCINAS. 
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ENCERRAMENTO: NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DECLARO ENCERRADA ESSA 
SOLENIDADE. 

 

 

 

 

 


