
ESTADO DO CEARA 
PODER LEGISLATIVO 

CNP): 03.089 .383/0001 ·04 

Projeto de Lei n2 014/2024 

Disp5e sabre denorninacao de uma duas 
localizada no Bairro Frei Damiao nesta cidade. 

O vereador Joao Paulo Dum Nascimento, no uso de suas atribuicoes 
legais, projeta a seguinte Lei: 

Art. 12. Fica denominada de Rua Cosmo Sansao da Silva, a rua no sen ti do 
Norte/Sul, com inicio na Rua Carlos Angelo Ferreira, onde se localiza a residencia 
de Vanusa Lucena de Sa. 

Art. 22. Fica denominada de Rua Cicero Targino Ferreira, a rua no sentido 
Leste/Oeste, com· inicio na Rua Cosmo Sansao da Silva. 

Art. 32, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 
disposlcoes em contrarlo. 

Plenario da Camara Municipal de Penaforte, em 08. de� de 2021. 
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�o Paulo Dum Nascimento 
VEREADOR 
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Camara Jttfunicipal de Penaforte 
JUSTIFICATIVA 

Cosmo Sansao da Silva, nasceu em Brejo Santo no ano de 1944, em 

dezembro de 1989 mudou-se para Penaforte com sua esposa, e seus 12 filhos, veio 

a trabalho na fazenda do Sr. Jose Ferrugern, no Sftio Lambedor vizinho ao Barro 

Vermelho e Gentil onde viveu par 26 anos e criou todos os seus filhos na dura vida 

de agricultor. 

O senhor Cosmo Sansao, teve uma grande contribuicao para nossa cidade 

durante esses anos, fez muitas boas amizades e assim foi a vida durante seu 

conviviu entre nos, veio a falecer repentinamente no ano de 2015 vitima de um 

coagulos, deixando assim muita saudade entre todos. 
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Camara ltfunicipal de Penaforte 
JUSTIFICATIVA 

Cfcero Targino Ferreira, popularmente conhecido como Seu Cfcero Targino, 

foi um dos fundadores e o primeiro prefeito de Penaforte, antigo Baixio do 

Couro, Vila Vargas e Distrito Penaforte, quando pertencente ao municf pio de Jati, 

onde o mesmo tambern exerceu o mandato parlamentar de presidente da Camara 

Municipal. 

O mesmo lutou pela independencia de Penaforte, que foi emancipada em 31 

de outubro de 1958, atraves da Lei Estadual 4.224, tendo como excelsa padroeira 

Nossa Senhora da Saude, 

Ao se tornar prefeito buscou melhorar aos poucos a estrutura da cidade e 

consequentemente a qualidade de vida da nossa gente. Na epoca Penaforte nae 

dispunha de orcarnento geral, ten do Cf cero Targino batalhado jun to aos entes 

federados pela sua destinacao, 

As arrecadacces pr6prias eram insuficientes para custear os services 

publicos, a exemplo da limpeza urbana e iluminacao, inicialmente fornecida por 

gerador em seguida pela energia eletrica vinda de Paulo Afonso. Targino marcou a 

hist6ria do nosso municf pio, tendo sido um gestor exemplar. 
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