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Estatlo do Ceara

Legisleudo com compromisso c deteruinaçâo-
Conma frí.wticipt [c Lirnuin [o 7Wl

PROJETO DE T EI N." O.I+ T2O22DE 15 DE D82022

Dá a denoninaçb *t prédio qrc itdica

O PRIIFEITO DO Ml NICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE cslado do Ceará:

Faz saber que a cânara aprov(ru e eu promulgo e sarrclmo a seguinte lei:

Art- l" Fica denominado dc FRANCISCO OIONIZIO DE MELO, a praça com academia ao
ar livre localizxt" aa comunidade de Carbomil, Limairo do Noae - CE.

Art. 2" Esta lei entra em vigor a paíir da data de sua publicação revogando-se todas as

disposições em contnário.

Atencios;amente.
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José Valdir da Sitva
(Veldir do Subcíbão)

Vcr.e:dor
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Sala das sessões da Câmara municipal de Limoeim do Norte-CE, 15 de agosto de 2022.



Estado do Ceará

I-egis&erdo com conpromlsso e deter6i[esão.
fumatuhmiciptfc Limuin da t{oru

glsrónlco

Francisco Dbnizio de llle}o, ,rarceu em Vll ü'lll9l9, filho de Frarisco Dimisio de Melo e

Maria das &res de Jesuq naural da cidade Quixere{E, era o irmão mais velho entre os 4 filhos

do seu Dionísio falecido no ano l93l, quando seu primogênito pmsría apenas 12 anos. Casou-

se com Carnila Maria de Jesus no ano de I94ó e des*a trnião tiveram I I filtlo§ 5t ne!6- t0

bisnetos. Em 1964 mu&u-se para a comunidade de carbomil para trabalhar de agricultor na

localihde mde üveu dé seu falecinrento no dia l7ll lÍ2(tró. Su grande fmrilia e história se

entrclaça cun a canstrução da comunltade não permitirdo excluir seu legado.

Câma-a municipal de Limoeiro do Norte{E, 15 de 4o§o & 2422-
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Jose Valdir da Silva
(Vrldir do Suborbão)

Vcrcador
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