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cÂMARA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

Assessoria Legislatíua

PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N 006 DE 06 DE AGOSTO
DE 2020.

VOTAÇÃO ÚNiCA
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CONCEDE
O
TÍTULO
DE
CIDADÃO QUIXADAENSE AO
SR.
FRANCISCO
DÁRIO
GOMES LÔBO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Pelos relevantes serviços prestados ao município, impulsionando o
seu progresso tecnológico, fica concedido o Título de Cidadão Quixadaense ao Sr.
Francisco Dário Gomes Lôbo, natural de Acopiara- Ceará.

Art. 2°. Este Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação.

Câmara Municipal]

Quixadá-Ce, em ~6 de agosto de 2020.

LUIZ GONZAGA RODRIGUE~ DE LIMA
Vereador

Francisco Dário Gomes Lôbo, filho de Danilo Lôbo Ribeiro e Terezinha Gomes Lôbo( in
memorian) , nasceu na cidade de Acopiara em 7 de Abril de 1977, sendo o filho mais novo da
família, composta por quatro filhos. Com apenas cinco (05) anos de idade veio com sua família
residir em Quixadá, na época seu pai era classificador de algodão e veio para trabalhar na fábrica do
Sr. Renato Carneiro.
Desta forma, no dia 05 de setembro de 1982, em um dia de domingo, Dário Lôbo pisa pela
primeira vez em Quixadá, a cidade que se tomou seu lar e terra natal. A farrulia veio morar em urna
pequena casa na Rua Carlos Jereissate, onde ficaram por mais de 20 anos. Foi naquele bairro em
que Dário passou sua infância e adolescência e lá conquistou grandes amizades e que ele conserva
com muita consideração até os dias de hoje.
Os seus primeiros anos de estudo do ensino fundamental, iniciou na Escola José Jucá e
concluiu no Colégio Valdemar Alcântara. Durante a adolescência, cursou o ensino médio no
conhecido Colégio Estadual ( Cel. Virgílio Távora). Logo após, Dárío se interessou na busca de um
trabalho, e seu primeiro emprego foi em uma loja de bicicletas da cidade, a Bike Sate. Na época,
década de 90, a venda de bicicletas estava em alta e por ali trabalhou em torno de 02 anos até que a
loja perdeu espaço no comércio e fechou as portas.
A partir de então, ele precisava buscar um novo trabalho e para isso seu pai foi o mentor,
mesmo sem nada planejar. Nessa época, Sr. Danilo já era funcionário público do Estado e adquiriu
um computador através de um projeto do governo, em que as parcelas eram descontadas no seu
salário. No entanto, o computador era uma máquina em que poucos manuseavam. Dário, sempre
muito curioso e inteligente , começou a aprender sozinho a utílízar os programas, passando horas
explorando aquela tecnologia.
Motivado por sua mãe, que sempre observava sua habilidade com o computador e sempre
acreditou no seu dom, começou a fazer cartões de visita e sair apresentando aos comerciantes. Para
sua surpresa começaram a surgir encomendas. Os seus primeiros clientes foram Pizzaria Dinápolis,
dentista Trícias Carneiro, o engenheiro Branquinho e Sr. Sérgio Holanda da Motocedro . Daí veio a
empolgação e a visão de que ali poderia fazer o seu futuro. Aos poucos, apareciam clientes na porta
da sua casa, buscando seus serviços. Logo mais, a sala da casa de sua mãe já não era suficiente.

Na mesma época em descobriu seu dom com artes gráficas, também descobria novos
sentimentos, aos 21 anos conheceu sua esposa, Manuela Cristina Cordeiro Neves que tinha apenas
17 anos.

O casal jovem casou-se e logo constituíram urna família, sem muitas condições

financeiras, mas cheios de sonhos e com o propósito de juntos educarem suas três filhas ( Isabelle,
Rebeca e Daíla) com amor e preceitos religiosos, seguem unidos até os dias atuais.
Hoje, Dário Lôbo é considerado um empresário do ramo gráfico conhecido na região por
sua marca, ARTCQ.M que ganhou visibilidade e reconhecimento no Sertão Central, graças a sua

dedicação, empenho e por sempre buscar a inovação na sua área. Atualmente a ARTCOM conta
com 16 colaboradores

e atende os mais diversos ramos do comércio da região, desde

supermercados, farmácias, boutiques, clínicas, laboratórios dentre outros. Clientes que buscam seus
serviços por acreditarem e confiarem na marca que Dário Lôbo criou nesta cidade, Quixadá! E foi
nesta cidade que ele também construiu sua família, cresceu corno profissional e agora é reconhecido
como cidadão Quixadaense, com muito orgulho.
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PARECER
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação fez a analise do
Projeto de Decreto do Legislativo N° 006/2020 de iniciativa do vereador
Luiz Gonzaga Rodrigues de Lima, concedendo o titulo de cidadão
quixadaense ao Sr. Francisco Dario Gomes Lôbo e comprovou que o
mesmo pela sua atividade comercial muito contribuiu para a evolução
econômica da Cidade de Quixadá e vota pela aprovação do projeto.

Câmara Municipal de Quixadá-CE, em 12 de Agosto de 2020.
COMIS ÃO DE LEGISLA

Membro

