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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 06, DE 26 DE SETEMBRO DE 

2017. 

 

EMENTA: Concede o Título de 

Cidadão Honorário ao Senhor Samir 

Carlos da Penha Oliveira. 

 

  O Vereador Francisco Robério Vasconcelos, no uso de suas atribuições 

legais e com espeque no Art. 41, inciso XVI, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, e no Art. 23 da Lei Orgânica do Município, propõe e a Câmara 

Municipal de Marco DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário da Cidade de 

Marco ao Senhor Samir Carlos da Penha Oliveira, em reconhecimento pelos 

serviços prestados nestes sete anos vividos em nosso município. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas 

as disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 26 de 

setembro de 2017. 

 

 

Francisco Robério Vasconcelos 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

Samir Carlos da Penha Oliveira, desde que chegou a Marco, há sete 

anos, fez-se notar pela simplicidade e presteza, tanto para com a classe 

empresarial como para com os mais humildes. Sua lista de atividades em prol 

desta comunidade não é tão extensa, mas se deixar de atenuar somente uma, a 

ausência será sentida.  

 

Alguma de suas atividades, por exemplo, a mais pontual e polêmica, era 

na área de iluminação pública. Depois, o zelo pela continuidade e qualidade da 

energia que atende o polo moveleiro do Município, sua principal fonte de 

emprego e renda. São flagrantes os elogios a seu respeito e a constatação de 

que não tem dia nem hora para atender os marquenses.  

 

Samir, filho do Senhor Raimundo Fernandes e da Senhora Maria dos 

Prazeres (in memoriam), ingressou na Companhia Energética do Ceará – Coelce, 

hoje, Enel, em Fortaleza, sendo, depois, transferido para Itapipoca. Com o 

surgimento de uma vaga em Marco, passou a fazer parte do nosso competente 

quadro servidores, ainda sob coordenação de um outro agraciado com o Título de 

Cidadão Honorário anteriormente, o popularmente conhecido por Neto da Coelce.  

 

Não bastasse, o Senhor Samir não se apaixonou somente pela Cidade: há 

alguns meses, se apaixonou também por uma filha de Marco, com quem contraíu 

matrimônio, a Senhora Adrielly Monte Rocha.  

 

Diante do exposto, entendo como justa e oportuna esta outorga, 

agradecendo e parabenizando, também, os demais Edis, certo de que acatarão a 

propositura.  
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 São estas, Excelências, as justificativas pelas quais rogo a aprovação do 

presente Decreto.   

  

  Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 26 de setembro 

de 2017. 

 

Francisco Robério Vasconcelos 

Vereador 


