Requerimento Nº: 643 / 2016
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA
Em 31 de Março de 2016
VOTO DE CONGRATULAÇÕES AO MUNICÍPIO DE MULUNGU, PELA
COMEMORAÇÃO DOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE
OCORRE NO DIA 14 DE MARÇO DO ANO EM CURSO.
1º Secretario

O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 221, inc. IX, do Regimento Interno, seja consignado nos anais
da Casa, voto de congratulações ao Município de Mulungu, pela comemoração dos 59 anos de emancipação política, que ocorre no
dia 14 de março do ano em curso.

Justificativa:
Segundo os mais velhos, tudo começou no meado do século XVIII, quando romeiros vindos de todas as partes do Ceará, se
aventuram subindo a serra a pé em verdadeiras caravanas eram centenas de fieis, que partiam até a cidade de Canindé para os
festejos de São Francisco de Assis. Como a viajem era longa e muito cansativa eles paravam no alto da serra para descansarem
debaixo das árvores de sombra fresca. Muitas delas pés de Mulungu. Depois de alguns anos, esses mesmos fieis começaram a
construir pequenas cabanas para se abrigarem das fortes chuvas que desabavam naquela época. Não demorou muito para que as
cabanas se transformassem em casas e comércios. A vila de Mulungu estava criada, o povo precisava de um santo, um padroeiro
para abençoar e proteger a cidade, daí um padre trouxe a primeira imagem de São Sebastião, que, até hoje traz centenas de fieis
todos os anos a cidade no mês de janeiro. São Sebastião é tão querido pelos habitantes, que, em 1972 ganhou uma estatua de 14m
de altura em sua homenagem. Voltando ao inicio, nas ultimas décadas do século XIV muitas famílias construíram casas em Mulungu
com a esperança de enriquecerem com a produção de café, mas isso só durou até meados da década de 30, pois com a
desvalorização do café o preço do produto caiu e a maioria dos produtores faliu e partiram para outros tipos de comércio como a
produção de frutas, em especial a banana. Alguns anos depois Mulungu lutava pela sua independência, ter autonomia de Pacoti era
prioridade nessa época. No dia 14 de março de 1957, finalmente, Mulungu se torna município, obtendo sua emancipação, passando
de distrito de Pacoti para cidade de Mulungu.
Motivo este, que venho através deste requerimento aos eminentes pares, parabenizar todo o povo do município de Mulungu, este
que faço através de todos os dirigentes deste município querido.
Endereço:
Destinatário: Exmo. Sr Francisco Sávio Bezerra Uchoa – Prefeito Municipal de Mulungu/CE.
Endereço: Rua Coronel Justino Café, nº 136, Centro, Cep: 62.764-000, Mulungu/CE.
Destinatário: Exmo. Sr. José Djamylson Oliveira Martins – Presidente da Câmara Municipal de Mulungu/CE.
Endereço: Praça Coletor Bezerra Borges, s/n, Centro, Cep: 62.764-000, Mulungu/CE.
Sala das Sessões, 15 de Março de 2016
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Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________
Entrada Legislativo: 15.03.2016
Data Leitura do Expediente: 16.03.2016
Data Deliberação: 31.03.2016
Situação: Aprovado
___________________________________________________________________________________________________________
Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 15.04.2016
Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 01186/2016/AL referente ao Requerimento nº0643/2016,foi encaminhado
ao Protocolo para expedição no dia 12/4/2016 e o ofício nº 01309/2016/AL, referente ao mesmo requerimento foi encaminhado dia
18/4/2016.
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