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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2015 
 
 
 
 
EMENTA: Concede Título de Cidadão 
Honorário de Alagoinha e da outras 
providências. 
 
 
 
 

 
EDNO GALINDO FREIRE, vereador abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
apresenta o seguinte projeto de Decreto Legislativo: 

 
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Alagoinha, 

por relevantes serviços prestados a nossa cidade, o Sr. JURANDIR LEITE DA 
SILVA. 

 
Art. 2º - A honorária de que trata o presente decreto legislativo, será 

entregue em sessão solene na sede do Poder Legislativo; 
 
Art. 3º - As despesas desta solenidade correrão por meio de dotação 

orçamentária própria; 
 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 
JUSTIFICATIVA 
 
A presente preposição busca homenagear o cidadão nele relacionado 

pelos serviços prestados em prol do nosso município, na luta pela democracia e pelo 
desenvolvimento de nossa cidade. 
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O Sr. Jurandir Leite da Silva, nascido em 18/06/1934, natural de 
Buíque, estado de Pernambuco, residindo de forma definitiva em Alagoinha a 
aproximadamente 27 anos, tem como companheira a Sra. Sandra da Silva Alves, e 
teve os seguintes filhos: Elzinha (em memória), Elizete, Eliana, Sandra, Sônia, Silvia, 
Marcelo, Marcio (em memória), Jessica e Gisele. 

 
Seu Jurandir, nasceu em Buíque e foi criado em um sítio pertencente a 

cidade da Pedra, mas sempre conviveu com as pessoas AM Alagoinha, em sua 
mocidade foi para Recife, trabalhando ainda nas cidades de São Paulo e Brasília, onde 
trabalhou na Câmara dos Deputados desde o ano de 1961, até se aposentar em 1990, 
vindo para Alagoinha e aqui reside até hoje.  

 
Sabedores da aprovação por maioria, entregaremos os títulos em Sessão 

Solene para que possamos homenagear com esta honraria os cidadãos ora 
relacionados. 

 
Sala das Sessões, 4 de agosto de 2017 

 
 
 

 
EDNO GALINDO FREIRE 

Presidente 
 


