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DE DECRETO LEGISLATIVO           Nº 008/19
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MARIA MEDEIROS DE CASTRO MARTINS E ADOTA OUTRAS PROVIDENCIAS. 
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Aprovado na sessão do dia _____________

Sancionado e tornado lei sob o Nº 3181/2019      _____________



MENSAGEM

PROJETO DE LEI N° oo8/2olg

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Ao  cumprimentar  cordialmente  Vossas  Excel€ncias,  submeto  a  analise  e  a  superior

delibera€5o  desse  Poder  Legislativo  EM  REGIME  DE  URGENCIA  SIMPLES  o  anexo

Projeto de  Decreto que CONCEDE A COMENDA ROSALIA MOTA ALMEIDA  a  Sra.

SORAYA  MARIA  MEDEIROS   DE   CASTRO   MARTINS  E  ADOTA  OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Pelo   exposto,   solicito   desde  j5   o   apoio   dos   membros   integrantes   deste

honroso parlamento,  para aprova€5o da mat6ria.

Quixeramobim -Ceara, o2 de abril de 2og.

Claudianne Maria Pinheiro Borges Saldanha

Vereadora Proponente
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ESTADO  DO CEARA

Camara Municipal de Quixeramobim
Rua C6nego Pinto de Mendon?a,  n.° 60 -Centro

E-mail -cm uixeramobim.ce. ov.br

pRO]ETO Dn DECRETO NO 008/2019 DE 02 DE ABRIL DE 2019

Concede  a  Comenda  ROSALIA  MOTA ALMEIDA

a  Sra.  SORAYA MARIA MEDEIROS DE CASTRO

MARTINS e adota outras providencias.

Faco  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Quixeramobim  aprova  e  eu,  Vereador

Francisco    Idelbrando    Rocha    Ferreira,    Presidente,    mos    termos    regimentais,

promu]go a seguinte Decreto

Art.  1°.  -Fica  concedida a SRA.  SORAYA  MARIA  MEDEIROS

DE CASTR0 MARTINS a comenda ROSALIA MOTA ALMEIDA.

Art.   2.°-  A  honraria  a  que   se  refere  o   artigo   anterior  devera  ser

entregue ao homenageado em Sessao Solene pelo vereador proponente.

Art.  3°  -  As  despesas  deconentes  da  execugao  do  presente  Decreto

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de   dotag6es   pr6prias   da   Camara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do orcamento vigente, suplementadas se necessario.

Art.  4°  -  Este  decreto  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  Publicacao,

revogando as disposig6es em contririo.

®€`                   Pago da camara Municipal de Quixeranobim, 02 de abril de 2019

Claudianne Maria Pinheiro

Vereadora Proponente



ESTADO DO CEARA

Camara Municipal de Quixeramobim
Rua C6nego Pinto de Mendonea,  n`° 60 -Centro

Ermail-cma®cmauir(eramobim.ce.aov.br

DHCRET0 N° 008/2019 DE 04 DE ABRIL DE 2019

Cconcede a  Comenda ROSALIA MOTA ALMEIDA

a Sra.  SORAYA MARIA MEDEIROS DE CASTRO

MARTINS e adota outras providenclas.

Fa€o  saber  que  a  Camara  Municipal  de  Quixeramobim  aprova  e  eu,  Vereador

Francisco   Idelbrando   Rocha   Ferreira,   Presidente,   mos   termos   regimentais,

promulgo a seguinte Decreto

Art.  10.  -Fica  concedida a SIIA.  SORAYA MARIA MEDEIROS

DE CASTRO MARTINsa comenda ROSALIA MOTA ALMHIDA.

Art.  2.°-  A  houraria  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  deveri  ser

entregue ao homenageado em Sessao Solene pelo vereador proponente.

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

Legislativo   ocorrerao   por   conta   de   dotap6es   pr6prias   da   Cinara   Municipal   de

Quixeramobim, constantes do orcamento vigente, suplementadas se necessino.

Art.  4°  -  Este  decreto  entrari  em  vigor  na  data  de  sua  Publicapao,

revogando as disposic6es em contr5rio.

Papo da Camara Municipal de Quixeramobim, 04 de abril de 2019

Francisco ldelbrando Rocha Ferreira

Presidente CMQ
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"Haja  luz!"

"E  houve  luz''  no  dia  08  de  Agosto  de  1979.  Estava  eu  sendo  trazida  a  vida  fora  da

barriga   de   minha   mae.   Necessitaria   eu   de   cuidados   mais   direcionados.   Era   eu   urn   ser

totalmente dependente esperando sempre os nutrientes afetivos, alimentares e espirituais.

Minha   m5e,   Maria  Jos€   Medeiros  de  Araujo,   sempre   muito   disposta   e   disponivel

tornou-se  a  minha  melhor  amiga.  Uma  costureira  cujo  legado  maior  se  apresentava  atraves

dos  cuidados  dispensados  a  mim.  Cada  conselho  seu  era  como  urn  retalho  sendo  costurado,

moldando  meu  carater  como  se  estivesse  fazendo  uma  grande  colcha.  Nela  continha  muito

esfor¢o  empenhado,  muitas  dificuldades  superadas  e  muito  amor  empreendido.  Este  tiltimo

era o que dava  sentido ao agasalho fazendo-o aquecedor nos dias mais frios.

Meu  pai  chama-se  Newton  de  Castro  da  Silva  e  meus  av6s  paternos,  Rita  Cordeiro  de

Castro e Andre Euclides da Silva.

Meus  av6s  maternos  chamam-se:  Afonso  Medeiros  e  Maria  da  Concei¢5o  Vitor  de

Arauljo, com quem eu passava a maior parte do tempo.

Iniciei  meus estudos com 6 anos  na  Escola Alfredo Almeida  Machado,  na  localidade  de

Varzea   de   Cima   onde   morei   desde   o   meu   nascimento   com   minha   mae   e   meu   padrasto

Antonio.

Gostava  muito  de  brincar  com  algumas  bonecas,  fazendo-lhes  roupas  na  maquina  de

mam5e, o que a  deixava  urn  pouco  irritada, todavia  ap6s ter aprendido a  ler nao  houve  paixao

maior. Apesar de  muito timida  e reservada, n5o reprimi os v5rios planos e sonhos que formava

a   s6s   comigo   mesma.   Entendo   que   Paulo   Freire   foi   muito   feliz   quando   afirmou   que   ``e

impossivelexistir  sem  sonho.  A  vida  na  sua  totalidade  me  ensinou  como  grande  li¢5o  que  6

impossivel  assumi-Ia  sem  risco."

Lembro-me  das  indmeras vezes  em  que  tive  que  buscar  agua  no jumento.  Apesar  de

ser  uma  atividade  nao  muito  agradavel,  acho  que  minha  espiritualidade  estava  se  afirmando

nessa  etapa. 0  ato de servir estava sendo trabalhado e apresentado a  mim  desde cedo.  Pude

compreender isso  de  forma  mais  aprimorada  com  o  passar dos  anos.  Isso  porque,  aos  8  anos

de  idade  eu  tive  urn  contato  com  essa  espiritualidade,  vindo  a  conhecer  mais  sobre  Jesus  e

decidir tentar seguir seu  belo chamado e exemplo sozinha.  Hoje,  relembrando aquele jumento

que  carregava  a  agua  para  a  minha  casa,  lembro-me  do  que  levou  Jesus  para  a  sua  cidade
natal.  0  primeiro  carregava  uma  agua  insuficiente,  mas  o  segundo  carregara  a  agua  viva  que

nao me deixaria desidratada espiritualmente.

0 tempo correu e como toda adolescente, enfrentei meus momentos de descobertas e

frustra¢6es  principalmente por ter tido dificuldades em construir novas amizades por causa da

timidez.  Esta  6poca  me  proporcionou  tamb6m  algumas  mudan¢as,  pois  tive  que  vir  aos  15

anos  molar  com  minha  tia  Flor  para  cursar  a  ensino  medio  no  Colegio  Estadual  Dr.  Andrade

Furtado.
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Com  a  vida  adulta ja  batendo  a  porta,  aos  18  anos  fui  aprovada  no  vestibular  para  o

curso   de   Pedagogia   na   FECLESC-UECE   de   Quixad5   e   consegui   meu   primeiro   emprego   na

Telemar.  Nessa  epoca  eu  morava  meu  tio Arimat6ia  em  Quixada  e  nem  imaginava  que  a  vida

adulta  se  iniciaria  com  o  acontecimento  mais  triste  da  minha  vida:  o  falecimento  de  minha

querida  m5e.  Sinto  que  naquele  momento  a  minha  colcha-vida  de  retalhos  dedicada  por  ela
estava  5e  rasgando  e  se  desmanchando  as  costuras  de  tanta  dor  que  eu  sentia.  Foi  urn  dia

cinza   em   que   as   nuvens   se   enlutaram   junto   comigo.   Elas   n5o   conseguiram   deixar  o   sol

escaldante do nosso sertao  me iluminar.  Perdia eu a costureira  mae e melhor amiga.

A  vida   seguia.   Alguns   dias  o  sol   queimava   igual  ao  descrito  em   0  Quinze,   quando

aqueles  sertanejos  quase  sem  for¢as  esperavam  o  milagre  da  chuva  na  grande  estrada  dos

retirantes.   Dai   logo   a   saudade   me   invadia   e   enublava   os   raios   que   com   tanta   peleja

conseguiam  clarear  a   minha  vida.   Foi  entao  que   Deus  me  deu  o  Jose  Airton  Martins,   urn

namorado,  noivo  e  esposo  que  me  ajudaria  a  recosturar a  minha  colcha-vida.  Nos  casamos  e

em  2002  comecei  a  ensinar  na  rede  municipal  como  professora  polivalente.  3  anos  depois

iniciei  urn trabalho  na  secretaria  da Assistencia  Social  da  epoca  neste  Municipio,  conseguindo

tambem a aprova¢5o no concurso para a mesma area.

A partir de  entao  minha  noc5o  acerca  da  realidade  nunca  mais foi  a  mesma.  Os  livros,

a  faculdade  e  os  estagios  nao  conseguiram  expressar  em  sua  totalidade  o  que  somente  a

realidade  me  proporcionou.  Nessa  hora os conhecimentos se  uniram, embasaram e abrasaram

o meu cora¢5o de tal forma que  pude descobrir a minha vocacao espiritual e material.

Em   2008,   assumi   de   forma   interina   a   secretaria   da   Assistencia   e   conclui   minha

especializacao em Gestao Escolar.  No ano seguinte, a  lgreja  Betesda Central juntamente com a

prefeitura   deste   Municipio,   a   qual   desempenhara   forte   parceria,   criaram   a   Unidade   de
Acolhimento  para  criancas  e  adolescentes  que  estivessem  com  seus  direitos  violados.  Neste

mesmo  ano  assumi  a  coordenacao  do  CREAS  cujo  trabalho  empenhado  destina-se  a  pessoas

vitimas  de  violencias  diversas,  e  tamb6m  fui  consagrada  ao  Pastoreio.  Foiuma  sucessao  de

confirma96es vocacionais.

De  2010  a  2014,  ocupei  o  posto  de  Presidenta  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  do

ldoso. Ja  em  2017  desempenhei  a  fun¢ao de  Pedagoga  no  Ndcleo de  Habita¢ao e em  2018,  ao

retornar  ao  CREAS tamb6m  pude  atuar  como  Presidenta  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos

da   Crian¢a   Adolescente.        Afirmo   a   palavra   Presidente   no   feminino   em   homenagem   as

mulheres  vitimas  de  violencia,  as  que  lutam  diariamente  contra  as  enormes  dificuldades  que

enfrentam,   as   que   ocupam   cargos   e   func6es   antes   proibidos,   as   que   assim   como   eu

oportunizam tamb6m outras mulheres ao conhecimento,  busca por liberdade e autonomia.

Hoje, eu, Soraya  Maria  Medeiros de Castro Martins deixo meu nome a ser apresentado

por  tlltimo  por  sempre  lembrar  a  humildade  a  qual  Cristo  me  ensinou.  Nao  sou  se  antes  ele
nao  estiver,  se  antes  n5o  servir  as  pessoas  que  do  meu  apoio  necessitam  e  mesmo  que  seja

bern  cliche,  taco  minhas  as  palavras  de  Cora  Coralina:  ``Nada  do  que  vivemos  tern  sentido  se

nao tocarmos o cora¢ao das  pessoas."
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