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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2016. 
 

 

 

Institui a Comenda “RICARDO 

NEVES FILHO” e dá outras 

providências. 
 

 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE MARCO 

 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- Fica instituída a Comenda “RICARDO NEVES FILHO”, honraria 
com que a Câmara Municipal de Marco homenageará, anualmente, um Ex-
Vereador, vivo ou falecido, em reconhecimento à sua atuação como 
parlamentar no Município. 

 

Art. 2º- A indicação do homenageado será feita através de Projeto de 
Decreto Legislativo, assinado por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Vereadores, e 
submetido à apreciação e deliberação do Plenário da Câmara. 

 

Parágrafo único. A indicação de que trata o caput será formalizada por 
escrito e dirigida à Presidência, que receberá tantas quantas cumprirem as 
formalidades exigidas, submetendo à votação no Plenário para escolha de 
único nome.  

 

Art. 3º- Cada Vereador indicará somente 01 (um) Ex-Vereador, podendo, 
no entanto, subscrever outras indicações. 

 

Art. 4º - Recebida a proposição, a qual deverá conter o nome do 
homenageado, devendo, nas justificativas, constarem seu curriculum vitae e as 
razões pelas quais se enquadra nas condições estabelecidas no caput do Art. 
1º, o Presidente encaminhá-la-á à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
para apreciá-la e emitir Parecer sobre a concessão da honraria.  

 

Art. 5º- Em seguida, o Presidente submeterá a proposição à deliberação 
do Plenário, e, uma vez aprovada, promulgará o Decreto de concessão da 

Comenda “RICARDO NEVES FILHO”, determinando a comunicação ao 
agraciado, através de Ofício. 

 

Paragrafo único. No caso da concessão da comenda post-mortem, a 
comunicação será feita aos familiares do agraciado. 
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Art. 6º- A indicação do agraciado será apresentada em até 60 (sessenta) 
dias anteriores à data da concessão.  
 

 Art. 7º- A Comenda terá o formato de uma placa, acondicionada em 
estojo de veludo. 

 

Art. 8º- A outorga da Comenda “RICARDO NEVES FILHO” será feita 
em sessão ordinária, a cada ano, na data comemorativa do Dia Nacional do 
Vereador. 
 

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 05 
de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

                 SOCORRO OSTERNO NEVES 
                                Vereadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO 
                                            ESTADO DO CEARÁ 

 

 

Rua Rios, S/N – Centro – CEP: 62.560-000 – CNPJ: 03.855.618/0001-21 – Fone: (88) 3664-1951 
MARCO   -   CEARÁ 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente matéria pela necessidade de instituir uma 
homenagem, específica para aqueles parlamentares que atuaram e se 
dedicaram aos munícipes de forma diferenciada. 

  

Ricardo Neves Filho, além de ter sido o primeiro Presidente desta Casa, 

liderado por Padre Francisco Apoliano, foi, juntamente com os cidadãos 

Raimundo Freitas Rios, Artur Cialdine, Mansueto Silva Rios e outros, o grande 

articulador e batalhador pela emancipação de nosso Município, inclusive, 

exercendo naquela época, a função de Sub Prefeito da Vila de São Manuel de 

Marco, cargo que exerceu por mais de vinte anos, iniciado através de indicação 

do então Prefeito de Santana do Acaraú, no início da Ditadura de Vargas, que 

terminou com a posse do primeiro Prefeito de Marco, Manuel Jaime Neves 

Osterno e de sua posse como Presidente da Câmara Municipal. Homem de 

visão, sempre preocupado com seus conterrâneos, fundou, na década de 1930, 

a primeira instituição de ensino de Marco, a Escola Ricardo Neves, que tendo 

como diretor o professor Teobaldo Moreira, trazido para a Vila com a finalidade 

de alfabetizá-los. No final da década de 1940, como Sub Prefeito, conseguiu a 

instalação da primeira escola pública do Município, a Escola Reunida de Marco, 

que funcionou em um prédio cedido pelo mesmo, até a edificação do Grupo 

Estadual, denominado de Escola de Primeiro Grau de Marco, hoje, Escola 

Maria Júlia Neves, nome dado no ano década de 2003, em homenagem à sua 

esposa, primeira professora e diretora da escola. 

A sugestão do nome da Comenda é uma maneira de prestar uma justa 
homenagem ao saudoso político de grande renome “RICARDO NEVES FILHO”. 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 05 
de fevereiro de 2016. 
 

 

       

           SOCORRO OSTERNO NEVES 
                          Vereadora 
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DADOS BIOGRÁFICOS DE RICARDO NEVES FILHO 

 

 

 

Ricardo Neves Filho nasceu na cidade de Marco, Ceará, no dia 09 de junho de 1895, 

filho de Ricardo de Sousa Neves e de Rita de Araújo Neves. Cursou o 1° grau. 

Homem de grande experiência política. Exerceu a função de Sub Prefeito do Distrito 

de Marco durante 15 (quinze) anos, e, com a emancipação política do então Distrito 

passou a ser chefe político partidário. Em 1953, passou a presidência do partido 

político para o Senhor Manuel Jaime Neves Osterno, primeiro Prefeito do Município de 

Marco. Em 1954, candidatou-se a Vereador, conseguindo eleger-se, vindo a ocupar o 

cargo de Presidente da Câmara Municipal, no período de 25/03/55 a 25/03/59. Na 

vida profissional, foi comerciante de grande renome. Veio a falecer no dia 18 de 

novembro de 1987.  

 

 


