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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 09, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

EMENTA: Concede o Título de Cidadã 

Honorária à Senhora Ana Raquel 

Gomes Carneiro. 

 

  A Vereadora Socorro Osterno Neves, no uso de suas atribuições legais 

e com espeque no Art. 41, inciso XVI, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, e no Art. 23 da Lei Orgânica do Município, propõe e a Câmara 

Municipal de Marco DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadã Honorária da Cidade de Marco 

à Senhora Ana Raquel Gomes Carneiro, em reconhecimento pelos serviços 

prestados, convívio social, exemplo familiar, e, sobretudo, amor e dedicação 

demonstrados nestes vinte e um anos vividos em nosso município. 

 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de publicação, revogadas 

as disposições em contrário.  

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 06 de outubro 

de 2017. 

 

Socorro Osterno Neves 

Vereadora 
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JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimos Senhores Vereadores, 

 
Ana Raquel Gomes Carneiro nasceu na Cidade de Fortaleza, Estado do 

Ceará, aos 16 (dezesseis) dias do mês de fevereiro de 1975 (mil novecentos e 

setenta e cinco), filha de José Gomes Martins e Maria Inês Tabosa Gomes (in 

memoriam). Iniciou sua trajetória estudantil na Cidade de Fortaleza, onde 

concluiu o ensino fundamental, tendo concluído o ensino médio na escola Manuel 

Osterno Silva, em Marco. Recebeu o sacramento da Crisma na Paróquia de São 

Manuel de Marco, no ano de 1998. Casou-se com o empresário Eric Rios 

Carneiro, cidadão marquense pertencente a conceituada família local, tendo 

recebido de Monsenhor Waldir Lopes de Castro as bênçãos matrimoniais, no dia 

vinte e três de setembro de 1994, passando a fixar residência na Cidade aos 

dezesseis de janeiro de 1996. Da abençoada união, em onze de julho de 1996 

nasceu Rayssa Gomes Carneiro, sua primogênita, e, em cinco de novembro de 

2003, Guilherme Gomes Carneiro. Presta serviços em nossa comunidade desde o 

ano de 1997, quando exerceu a função de atendente na Clínica Odontológica 

Doutores Alex e Alexandre de Castro. Nos anos de 1998 a 2000, foi recepcionista 

na indústria de móveis Madressilva. No ano de 2001, gerenciou a loja Jacaúna 

Decorações, na Cidade Feira de Santana, na Bahia. De 2001 a 2006, exerceu a 

função de Gerente de Qualidade, na indústria de móveis Ruah Indústria. Ainda, 

nos anos de 2006 e 2017, administrou, juntamente com seu esposo, a empresa 

Kimarmore, de sua propriedade, oportunidade em que gerou empregos e renda 

aos marquenses. Ana Raquel Gomes Carneiro, em seus vinte e um anos de 

convivência com as famílias marquenses, destacou-se por seus carismas 

naturais, dos quais podemos citar a bondade, a simpatia, a disponibilidade e a 

amabilidade, e, principalmente, pelos expressivos respeito e amor demonstrados 

por todos os marquenses, evidenciados em sua presença constante em todos os 

eventos sociais, culturais e religiosos na comunidade.  
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Ana Raquel Gomes Carneiro creditou-se para receber do povo de Marco o 

reconhecimento por seus serviços prestados aos seus conterrâneos, merecendo, 

pois, ser considerada uma cidadã marquense.  

 

 São estas, Excelências, as justificativas pelas quais rogo a aprovação do 

presente Decreto.   

  

  Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 06 de outubro 

de 2017. 

 

Socorro Osterno Neves 

Vereadora 


