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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N‘OOjfeOtf

Concede Título de Cidadão Goianense ao Padre José 
Edson Alexandre Ferreira.

% Art. 1o. Fica por força deste DECRETO, concedido Título de Cidadão Goianense, 
ao senhor José Edson Alexandre Ferreira, Pároco da cidade de Goiana, pelos 
relevantes serviços prestados a este município.

- Art. 2o A comenda de que trata o artigo anterior, prevista no artigo 37, XVI, da lei 
Orgânica do Município de Goiana, será entregue em Sessão a ser marcada pela 
Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Art. 3o Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Vereadores de Goiana, 14 de fevereiro de 2019.

Vereador
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JUSTIFICATIVA

É com grande satisfação que apresentamos a esta Casa legislativa o presente projeto que concede o 
honroso título de cidadão Goianenses ao Padre José Edson Alexandre Ferreira.

^  O Padre José Edson Alexandre Ferreira nasceu no dia 23/01/1974 em Chã das Mulatas, Vicência-PE. Filho 
de Severino Alexandre Ferreira (in memorian) e Maria Regina da Silva Ferreira. É o quinto de oito irmãos. 
Iniciou seus estudos na Escola Municipal Otacílio Vasconcelos em Bela Vista, em nossa vizinha Vicência- 
PE, cursou o ensino médio no CERU Dr. Joaquim Correia, naquele mesmo município e ingressou no 
Seminário Menor de Nossa Senhora de Lourdes, em Surubim-PE, no ano de 1990.

.Cursou Filosofia no Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Olinda e Recife, no Alto da Sé em 
Olinda-PE e Teologia no Seminário Rainha das Missões, em União da Vitória-PR.

Recebeu os primeiros ministérios na Matriz de Vicência no dia 07 de dezembro de 1997, tendo sido 
ordenado Diácono na Catedral de Nazaré no dia 08 de dezembro de 1998 e fora ordenado Padre no 
Ginásio Esportivo em Vicência no dia 18 de dezembro de 1999.

Após passar por diversas paróquias, o Padre José Edson está agora em nossa cidade de Goiana e, em 
^  pouco tempo, já tomou a frente das reformas de nossa histórica Igreja Matriz de Nossa Senhora do 
^  Rosário, que há vários anos encontra-se desativada e estava entregue ao esquecimento.

Como fruto de seu trabalho, logo teremos de volta as tradicionais missas e liturgias que se confundem 
com a própria história dessa cidade, num verdadeiro resgate religioso, histórico e cultural.

Diante do exposto requer a apreciação e aprovação desta casa legislativa, concedendo tal honraria ao 
Padre José Edson.

Goiana, 14 de março de 2019.
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PARECER
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E DE REDAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE GOIANA/PE.

MATÉRIA: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2019.

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA GOIANENSE AO 
PADRE JOSÉ EDSON ALEXANDRE FERREIRA”.
AUTOR: VEREADOR CARLOS VIÉGAS JÚNIOR.

RELATORIA: VER. FLÁVIO FUBA.

RELATÓRIO

A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa, por iiniciativa do nobre 
Vereador Carlos Viégas Júnior, sob a forma de Projeto de Decreto Legislativo, 
com o objetivo de conceder o título de cidadania goianense ao Padre José Edson 
Alexandre Ferreira, Pároco de Goiana.

Em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando, 
portanto, sob a responsabilidade desta Relatoria, para que seja exarado o parecer 
sobre sua legalidade e constitucionalidade. Lido em
PARECER

A matéria submetida à análise atende a legislação para a iniciativa 
Decreto Legislativo, uma vez que cumpre fielmente o que prevê a Constituição da 
República Federativa do Brasil, a Lei Orgânica deste Município artigo 83, Inciso IX 
e o Regimento Interno desta Casa Legislativa, inexistindo óbice para sua 
tramitação uma vez que está de acordo com os ditames legais e constitucionais.
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D e conform idade com o acim a exposto, entendem os que a  
propositura atende as exigências da lei, portanto, deve prosseguir 
sua tram itação regular.

CONCLUSÃO

Considerando, portanto, os fundamentos legais e constitucionais, esta Relatoria 
resolve exarar Parecer de forma FAVORÁVEL À TRAMITAÇÃO E APROVAÇÃO 
da matéria apresentada e recomendamos aos nobres Pares a homologação do 
Projeto de Decreto Legislativo número 001/2019, de autoria do Vereador Carlos 
Viégas Júnior.

É O PARECER.

PARECER DA COMISSÃO

Os demais membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
acompanham o Parecer e o voto do Relator ao Projeto de Decreto Legislativo n° 
001/2019, de autoria do Vereador Carlos Viégas Júnior.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana,

em, 25 de março de 2019.

Ver. Quinho Fenelon / Membro


