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DECRETO DO LEGISLATIVO N° 032/2018 de 24 de maio de 2018.

CONCEDE O TITULO DE CIDADÃ HONORARIA DE

QUIXERAMOBIM A SENHORA DEPUTADA ESTADUAL

RACHEL XIMENES MARQUES E ADOTA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Fact) 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 concedido a Senhora Deputada Estadual RACHEL

XIMENES MARQUES o Titulo de Cidadã Honorária de Quixeramobim.

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 entrara em vigor na data de sua Publicação,
revogando as disposições em contrario.

Paço da Câmara Municipal de Quixeramobim-Ce, 24 de maio de 2018.

çc oe

Antonio Francois Saldanha da Silva

Presidente CMQ
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MENSAGEM 

PROJETO DE DECRETO No 032/2018

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

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

deliberação em regime de urgência desse Poder Legislativo o anexo Projeto de

Decreto que CONCEDE 0 TITULO DE CIDADÃ HONORARIA DE QUIXERAMOBIM A

SENHORA Deputada Estadual RACHEL XIMENES MARQUES o Titulo de Cidadã

Honoraria de Quixeramobim F: ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Pelo exposto, solicito desde já o apoio dos membros integrantes deste

honroso parlamento, para aprovação da matéria.

Quixeramobim — Ceara, 22 de maio de 2018.

Francisco Edson Nogueira de Lima

vereador proponente
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PROJETO DE DECRETO DO LEGISLATIVO N° 032/2018 de 22 de maio de 2018.

CONCEDE 0 TITULO DE CIDADÃ HONORARIA DE

QUIXERAMOBIM A SENHORA DEPUTADA ESTADUAL

RACHEL XIMENES MARQUES E ADOTA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço 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 concedido a Senhora Deputada RACHEL XIMENES

MARQUES  o Titulo de Cidadã Honorária de Quixeramobim.

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 disposiçOes em contrario.
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Paço da Camara Municipal de Quixeramobim, 22 de maio de 2018.

Francisco Edson Nogueira de Lima
-vereador proponente —



Rachel Marques
Formou-se em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Educação

Infantil pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), mestre em Saúde Pública pela
Universidade Federal de Federal (UFC) e doutoranda pelo Instituto Superior de Ciências

Sociais e Políticas pela Universidade de Lisboa (ULISBOA). Iniciou sua luta, por

democracia e justiça social, nos anos 80 no movimento estudantil. Na época, participava
da Pastoral Universitária e também nas Comunidades Eclesiais de Base (CEB's). Esse
engajamento sócio-pastoral levou Rachel Marques a fazer militância política partidária
optando pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Foi presidente da Companhia Docas do Ceará, empresa que administra o Porto de Fortaleza,
durante os dois primeiros anos do Governo Lula. Assumiu, no primeiro mandato de
deputada estadual, a presidência da CPI Contra a Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes e a presidência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Solicitou a
criação da Procuradoria Especial da Mulher na Casa, sendo a primeira presidente do
Órgão. Assumiu a presidência da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior e
da Comissão de Juventude. Fez parte do Conselho Nacional de Juventude e foi
representante da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE) na
Rede de Mulheres Parlamentares das Américas.

Atualmente, fortalece o governo Camilo Santana como vice-líder do governo na Casa. É
presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania e vice-presidente da Comissão
de Educação e da Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação Superior. Sempre
atuando no parlamento cearense em favor dos interesses da sociedade com criação de
projetos que promovam um programa democrático e popular, em parceria com os
movimentos sociais e sindicais, na defesa da soberania nacional e na luta por igualdade,
justiça e cidadania.

Como representante política e militante das causas sociais, Rachel tem atuado no parlamento
com apresentação de proposições que garantam os direitos daqueles (as) que mais
precisam. Ela apresentou o projeto de lei da Carteira Nacional de Habilitação Popular
(CNH Popular) que possibilita o acesso de pessoas de baixa renda, pessoas com
deficiência, estudantes de escolas públicas à aquisição gratuita da primeira Carteira
Nacional de Habilitação(CNH Popular). Também é autora da lei do Passe Livre que
estabelece a gratuidade para pessoas com deficiência e acompanhantes,
comprovadamente carentes, nos serviços regulares de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros do Ceara.

Rachel acredita na construção de uma Reforma Agrária popular que fortaleça os assentamentos
com a autonomia para o povo do campo e investimento na agricultura familiar. E apoia a
luta por terra do Movimento dos (as) Trabalhadores (as) Sem Terra (MTS) e sua
resistência no campo contra qualquer forma de opressão, exploração e/ou
discriminação dos (as) trabalhadores (as). Rachel tem acompanhando as demandas dos
assentamentos de Quixeramobim e ajudado na articulação de projetos que garantam os
direitos dos homens e mulheres do campo.


