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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07, DE 26 DE SETEMBRO DE 

2017. 

 

EMENTA: Concede o Título de 

Cidadão Honorário ao Senhor Sitônio 

Rodrigues da Silva. 

 

  O Vereador José Erasmo Ramos Soares, 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 Sitônio Rodrigues da Silva, em reconhecimento pelos serviços 

prestados nestes quarenta e oito 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. 

 

 

José Erasmo Ramos Soares 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 

Sitônio Rodrigues da Silva, brasileiro, nascido aos 15 (quinze) de 

março de 1938, na Localidade de São Gonçalo, localizada a 10km (dez 

quilômetros) da sede da serra de Itapipoca, filho de Matilde Pereira da Silva e 

Francisco Rodrigues da Silva, agricultores. 

Saiu de casa aos dezessete anos, em busca de melhorias para seu futuro. 

Logo após a saída, ingressou na Marinha do Brasil, em Fortaleza, ali 

permanecendo precisamente do ano de 1958 ao de 1964, uma vez que almejava 

seguir a vida militar. Ao passar por aqueles 06 (seis) longos anos, por bom 

comportamento, foi contemplado com várias viagens internacionais, chamadas 

no meio militar de “viagens de ouro”. No ano de 1968, deu baixa em seu cargo 

na Corporação, retornando à Cidade.  

Já com grande experiência militar, ingressou na gloriosa Polícia Militar do 

Ceará, motivo de muita felicidade para os amigos e familiares, onde, ao se 

formar, teve como primeira missão combater a criminalidade em Sobral, 

juntamente com alguns colegas, chegando a apresentar-se ao Comandante para 

que trabalhasse sem farda, na observação e espreita da ditadura militar, ano de 

1965, auge da mesma: acompanhariam a movimentação de algo que pudesse 

ser feito contra o Governo, o que regionalmente não houve. Não chegou a atuar 

na repressão, apesar de ser uma das suas missões, uma vez que o clima regional 

ainda era de apreensão sobre o assunto. 

Neste caso, sua história se confunde com a história do Ceará, e para 

ainda mais orgulho de seus familiares, seu filho Jander se inspirou no mesmo, 

sendo hoje professor de História e estudioso dos anos de ditadura militar no 

Ceará, assunto tese de sua defesa em publicações bibliográficas.  
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Depois dos acontecidos, o mesmo, já trabalhando de farda, foi destacado 

para várias cidades da região Norte, desempenhando seu papel com muita 

dedicação e afinco no combate à criminalidade, que na época tinha índices mais 

baixos.  

Dia 23 (vinte e três) de dezembro de 1969, por volta da 18h00min, 

chegou à Cidade de Marco, por meio de ônibus de propriedade de Antônio Rêgo, 

que fazia a linha itinerária Fortaleza-Bela-Cruz.  

E esta seria a cidade que, sem saber, adotaria como sua, trabalhando 

ininterruptamente por dezesseis anos com vigor e rigor às normas da Lei. Ainda 

hoje, é a pessoa que por mais tempo trabalhou na cidade de Marco nas fileiras 

da Polícia, ainda sendo lembrado por muitos com muito carinho, daí confundindo-

se, sua história de vida, também com a história de Marco. 

Sitônio Rodrigues da Silva tem muitas histórias marcantes, valendo 

destacar que por várias vezes, por bom comportamento, foi escolhido como 

policial padrão na companhia onde trabalhou. 

No decorrer de sua estadia em Marco, conheceu a linda e jovem Edna 

Maria Silveira Silva, que estava com treze anos de idade, a quem namorou 

contra a vontade dos familiares, assim, o amor, tendo falado mais alto. Do 

casamento, nasceram três filhos: José Siedno Silveira Silva, Sidney Silveira Silva 

e Jander Rodrigues Silveira. Dos três, Sidney, chamado pelos mais próximos de 

Neyzinho, faleceu no ano 1985, vítima de apendicite.  

Posteriormente, deu continuidade aos serviços do cargo de Delegado em 

cidades vizinhas, como Jijoca de Jericoacoara, da qual ativamente participou da 

emancipação política, bem como em Cruz, Bela Cruz e Itarema, dentre tantas 

outras. 

Pessoa querida e extrovertida que, apesar das atribuições do cargo, 

construiu e conquistou muitas amizades por onde esteve. 
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Carinhosamente conhecido como “o contador de histórias da Cidade” e 

utilizando seus tão conhecidos bordões na porta de seu comércio, com seu filho 

Jander, muitos se aproximam para ouvi-lo e dar boas gargalhadas com histórias 

que mais parecem de outro mundo. 

Sitônio Rodrigues da Silva se aposentou trabalhando pela Polícia Militar, 

no ano de 1993, e há quarenta e oito anos reside em Marco, onde vem 

desfrutando do período de aposentadoria, junto à esposa e demais familiares.  

 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. 

 

José Erasmo Ramos Soares 

Vereador 


