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PROPOSTA DE EMENDAA LEI ORGANICA MUNICIPAL NQ 01/2021. 

A Camara Municipal de Penaforte, nos termos do art. 30 da Lei Maior de 

Penaforte, promulga a seguinte Emenda a Lei Organica Municipal: 

lnclui o inciso IX-A e suas alineas ao art. 9!J 

da Lei Orgimica do Municfpio de Penaforte, 

instituindo a COMENDA SIMAO ANGELO. 

Art. 1 Q, 0 art. 9Q da Lei Organica do Municlpio de Penaforte passa a vigorar acrescido 

do seguinte inciso IX-A: 
"Art. 9Q, .. 

································································································································································ 
IX-A. conferir a Comenda Simao Angelo, ao cidadao de Penaforte, de fato, de 

direito ou por meio de Tftulo de Cidadao, ou a pessoa jurfdica, que tenha 

prestado relevantes services a comunidade, nas areas de Saude, Educacao, 

Economia, Cultura, Cidadania, Urbanismo, Direitos Difusos e Coletivos e/ou 

Administracao Publica, nos seguintes termos: 

a) Se nao for cidadao penafortense, a Camara devera antes de conferir a 

Comenda Simao Angelo, conceder o Tftulo de Cidadao a pessoa ffsica, em 

procedimento pr6prio, dispensada a exigencia para a pessoa jurf dica; 

b) A Comenda Simao Angelo sera conferida em Sessao Solene, sempre no 

dia 31 de outubro de cada ano, salvo motivo de forca maior ou 

determinac;�dencia da Camara Muni�al de P�rte. 
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c) A Camara Municipal pode conferir ate 9 (nave) Comendas por ano, 

cabendo apenas 1 (uma) indicacao anual por cada vereador, sendo este 

direito intrasferf vel; 

d) Para aprovacao da honraria, a aprovacao exige quorum de 2/3 dos 

membros da Casa, em dais turnos de votacao: 

e) A Comenda Simao .Angelo pode ser conferia a pessoa ffsica ja falecida, 

hip6tese em que sera entregue a parente ou conjuge: 

f) A Comenda Simao .Angelo sera entregue em formato pr6prio, nas cores 

predominantemente azul e branco, nos termos de Resolucao Pr6pria 

aprovada em Plenario pela Camara Municipal. 

···························································································································································· 
II 

················································································································································ 
Art. 2Q, Esta Emenda a Lei Organica entra em vigor na data de sua publicacao, 

Penaforte - Ceara, 09 de novembro de 2021. 
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JUSTIFICATIVA 

Desde a ernancipacao do nosso Municipio, sem duvidas nenhuma o 

excelentfssimo senhor Simao Angelo tern o seu lugar marcado na Hist6ria. Mas nao 

apenas na Hist6ria da nossa cidade, mas no Estado do Ceara e, talvez ate no Brasil. 

Simples: Simao Angelo foi possivelmente o primeiro vaqueiro de profissao a se tornar 

prefeito de uma cidade. 
Mas antes de ser prefeito, Simao Angelo foi presidente da Camara Municipal de 

Penaforte. Sempre serene, calmo, mas decidido, mostrava suas posicoes ideol6gicas e 

morais independentemente de retaliacoes. Querido pela populacao, se tornou 

lideranca em uma epoca em que o coronelismo falava mais alto que a democracia no 

Ceara, 
Ao marcar posicao e nao se alinhar a uma polftica que considerava ultrapassada, 

Simao Angelo sofreu com a mao de ferro do Governo Estadual, deixando o cargo de 

prefeito de Penaforte de forma precoce, mas nao deixando o coracao do povo, que 

sofreu solidariamente ate os ultimas dias de sua vida. 

Por contribuir com os Poderes Legislativo e Executivo de Penaforte, e por 

guardar lugar coma uma das figuras mais importantes da nossa Hist6ria, nada mais 

justo que a Camara Municipal de Penaforte tenha coma sua maior honraria a 

COMENDA SIMAO ANGELO, voltada a homenagear pessoas fisicas e jurfdicas que 

contribuam para com a nossa comunidade em defesa de seus direitos mais valiosos. 

novembro de 2021. 
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