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"PRO,JETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2021" Tauá/CE, 23/09/2021. 

Vereador Fúlvio Emerson Gonçalves Cavalcante 

1 JJ, D9 .4óJ.J 
EMENfA: Dispõe sobre a concessão de "Título de Cidadania" à 

Sr. \ GIL VAN PEREIRA COSTA e dá outras providências. 

O Vereador nominado abaixo, com assento nesta Casa legislativa, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, submete à apreciação do Egrégio Plenário desta 

Augusta Câmara Municipal o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO seguinte: 

Art. 1 ° -A Câmara Municipal de Tauá concede o "Título de Cidadania" ao Senhor 
GILVAN PEREIRA COSTA em reconhecimento público pelos relevantes serviços 
prestados em prol do desenvolvimento sócio econômico do município de Tauá. 

Art. 2° - A outorga do presente "Título de Cidadania" será conferida em Sessão 
Solene, na sede do Legislativo Municipal ou em outro local a ser designado, 
antecipadamente convocada especificamente ou não para esse fim. 

Art. 3º - Os direitos decorrentes de honrarias já concedidas são mantidos e 
referendados pelo presente Decreto Legislativo. 

Art. 4º - As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo correrão por conta de 

verba orçamentária própria, suplementada se necessária. 

Art. 5° - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. 

Paço da Câmara Municipal de Tauá, 23 de setembro de 2021. 
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- JUSTIFICATIVA 1 

Em observação aos critérios constantes na Resolução nº 356/05, 
segue abaixo biografia ou histórico que justifica a concessão do título em apreço. 

GILVAN PEREIRA COSTA, nasceu no dia 15/02/ 1975, no Sítio 
Açudinho dos Costas, atualmente elevado a distrito de Mombaça-CE, onde residiu até 
os 14 (quatorze) anos de idade. Oriundo de família tradicional de fortes influências 
religiosas, atuante na igreja católica, chegou à Tauá em meados de fevereiro/1989. 

Iniciou seu engajamento pastoral na Paróquia Nossa Senhora do 
Rosário, no início do ano de 1991, no grupo de Crisma e Pastoral da Juventude. 

Em abril de 1997, passou a integrar a equipe Paroquial de Tauá, 
acompanhando várias fases de transição, onde se encontra até hoje. 

Como coordenador das comunidades, acompanhou as regiões de 
Trici e Santa Tereza por 13 (treze) anos e Marruás durante 04 (quatro) anos. 

O homenageado fez parte da coordenação pastoral da juventude, 
articulações das comunidades eclesiais de base, conselho de assuntos económicos no 
período de 1995 a 2019, bem como compôs a coordenação pastoral de 2015 a 2019. 

Na sociedade tauaense, fez parte de agremiações carnavalescas. No 
esporte, membro e animador da torcida organizada Vasconix, bairro Aldeota. 

No rádio, desde o ano de 1992 até hoje, faz programação religiosa na 
Difusora dos Inhamuns, sempre zelando pela parceria Rádio-Igreja. 

Em 2000, fez parte do grupo CIART (Companhia Artística Tauense). 
Seus trabalhos e ações voluntárias não são reveladas devido o sigilo 

que o testemunho cristão exige no seguimento do evangelho de Jesus Cristo. 

-. CONSIDERAÇÕES FINAIS I 

Ante o exposto, inicialmente, COLOCA o presente Projeto de Decreto 
Legislativo à disposição para ENDOSSO pelos Vereadores, caso seja interesse dos 
edis, em seguida, ROGA que os nobres pares desse Colendo Poder Legislativo 
aprovem este Projeto, tudo em fiel observância à robusta fundamentação supra, a 
qual passa a integrar o presente tópico como se nele estivesse transcrito. 
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Sem mais e na expectativa do imediato atendimento, coloco-me à 

disposição para dirimir eventuais dúvidas, se por ventura existirem. 
Apresento protestos de alta estima e distinta consideração. 

FÚLVIO EMERSON GONÇALVES CAV ALCANTE 
VEREADOR 
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