
ESTADO DO CEARA

Camara Municipal de Quixeramobim

Rua Cônego Pinto de Mendonça, n.° 60 — Centro

DECRETO DO LEGISLATIVO N° 026/2018 de 21 de março de 2018.

CONCEDE A MEDALHA FRANCISCO LAZARO A

SENHORA JOYCE MACIEL ADOTA OUTRAS

PROVIDENCIAS

Faço saber que a Gimara Municipal de Quixeramobim aprova e eu, Presidente

Antonio François Saldanha da Silva, nos termos regimentais, promulgo a seguinte

Decreto.

Art. 10 — Fica concedida a Senhora JOYCE MACIEL a Medalha

Francisco Lazaro.

Art. 2.°— A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser

entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente.

Art. 30 - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto

Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal de

Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação.

revogando as disposições em contrário.

Paço da Câmara Municipal de Quixeramobim, 21 de MARÇO de 2018.

— —
ANTONIO FRANCOIS SALDANHA DA SILVA

Presidente CMQ
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MENSAGEM 

PROJETO DE DECRETO No 0026/2018

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao cumprimentar cordialmente Vossas Excelências, submeto à análise e à superior

deliberação desse Poder Legislativo o anexo Projeto de Decreto que CONCEDE A

MEDALHA FRANCISCO LAZARO A SENHORA JOYCE MACIEL ADOTA OUTRAS

PROVIDENCIAS,

Pelo exposto, solicito em regime de urgência simples desde já o apoio dos

membros integrantes deste honroso parlamento, para aprovação da matéria.

Quixeramobim — Ceará, 20 de março de 2018.

FRANCISCO IDELBRANDO ROCHA FERREIRA
vereador proponente



ESTADO DO CEARA

Camara Municipal de Quixeramobim

Rua Cônego Pinto de Mendonça, n.° 60 — Centro

PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 026/2018 de 20 de março de 2018.

CONCEDE A MEDALHA FRANCISCO LAZARO A

SENHORA JOYCE MACIEL ADOTA OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Fag() saber que a Câmara Municipal de Quixeramobim aprova e eu, Presidente

Antonio Francois Saldanha da Silva, nos termos regimentais, promulgo a seguinte

Decreto.

Art. 1°. — Fica concedida a Senhora JOYCE MACIEL a Medalha

Francisco Lazaro.

Art. 2.°— A honraria a que se refere o artigo anterior deverá ser

entregue ao homenageado em Sessão Solene pelo vereador proponente.

Art. 3° - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto

Legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias da Câmara Municipal de

Quixeramobim, constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4° - Este decreto entrará em vigor na data de sua Publicação,

revogando as disposições em contrário.

Pago da Câmara Municipal de Quixeramobim, 20 de MARCO de 2018.

FRANCISCO IDELBRANDO ROCHA FERREIRA
vereador proponente
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A piloto Joyce Maciel, iniciou seu treinamento ainda no ano de 2014, mas pela
dificuldade na falta de equipamentos e pelo difícil acesso 6 rampa de decolagem, Joyce optou
por treinar por mais tempo até sentir-se totalmente preparada. Então, em outubro de 2017,
numa sexta-feira 13, ela realizou seu primeiro voo solo, da rampa localizada na comunidade de
Lagoa de São Miguel. Não se tem conhecimento de nenhuma outra quixeramobinense que
tenha se tornado piloto de parapente, até então. Por esse motivo, o ato não só entrou para a
história, como também, demonstra a real capacidade da mulher e desfaz a ideia de que o
parapente é um esporte masculino. Atualmente, Joyce voa na rampa localizada em Vila de
Algodões e apesar das dificuldades, a piloto tem se destacado no parapente e vem
influenciando outras mulheres a praticarem o voo livre.

A comunidade de Vila de Algodões abriga desde 2010, o único clube de voo livre do
município de Quixeramobim. Os pilotos da comunidade foram os pioneiros no parapente na
região, conquistando várias marcas a nível estadual e influenciando municípios vizinhos.
Diante desse cenário, Algodão, no ano de 2017, se destacou mais uma vez, com a primeira
mulher piloto de parapente do município de Quixeramobim e região.


