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PROJETO DE LEI N.° 014/ 2022 

EMENTA: "CONCEDE TITULO DE CIDADÃO 
HONORÍFICO MISSÃOVELHENSE, À 
PESSOA QUE INDICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". 

Art. l - Fica concedido o TÍTULO DE CIDADÃO HONORÍFICO 
MISSÃOVELHENSE, ao SR. LICURGO FREDERICO FECHINE CRUZ e 
dá outras providências; 

Art. 20  - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Missão Velha, Estado do Ceará, 
Plenário Vereador Dioclécio Silva Lima, em 09 de março de 2022. 
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Licurgo Fechine Cruz, filho do casal Odailson Moreira Cruz e Neile Maria 
Fechine Cruz. Seus avós paternos (em memória) são Horácio Pereira Cruz e 
Adilia Moreira Cruz, e os maternos (em memória) são Vicente Fechine de Parcio 
e Ana Fechine de Alencar. Ele nasceu no dia 3 de janeiro de 1973, é natural de 
Campina Grande, mas sua grande paixão é e sempre foi Missão Velha. Foi lá 
onde seus pais e avós nasceram, com isso, suas idas à cidade sempre foram 
constantes, desde a infância até os dias de hoje. 
Na infância e adolescência, passava todas as suas férias em Missão Velha, 

dessa maneira, além de ter raízes na cidade por meio da sua família, ele criou 
laços com grandes amigos na sua terra do coração, o que aumentou seu 
sentimento de pertencimento à região. Por onde ele passa faz questão de falar 
desse local que tanto ama, por isso já levou seus amigos campinenses até à 
cidade e, ainda hoje, leva a família que formou em Campina Grande, sempre 
fazendo questão de conta-los os bons momentos que já viveu na cidade 
cearense. 
Hoje, ainda morando em Campina Grande, onde estudou administração de 

empresa na Universidade Estadual da Paraíba, e, atualmente é comerciante na 
cidade campinense, almeja um dia morar na sua terra do coração, ao lado dos 
seus pais, os quais já moraram em Campina, mas agora vivem novamente em 
suas origens. Por isso, atualmente, Licurgo continua visitando a cidade 
frequentemente, é sempre uma honra e alegria poder estar de volta à cidade que 
o acolheu como um filho e estar ao lado dos seus familiares e amigos. 


