
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 040/2018.                                                        Em, 11 de abril de 2018. 

 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS À 

SRª ALINE ARARIBA E SILVA. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

 REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos à Srª 

Aline Arariba e Silva, pelos seus excelentes serviços prestados em nosso Município. 

 

Sala de Sessões, 11 de abril de 2018. 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 

 

JUSTIFICATIVA: 
Aline Arariba e Silva Nascida em 15 de Julho de 1979, filha de Erivaldo Rodrigues da 

Paixão e Silva e de Dona Arlene Arariba e Silva, na Cidade do Rio de Janeiro. 

Aline Arariba e Silva, filha de um autêntico Marinheiro do Brasil, onde servia na Base 

Naval de São Pedro. Apaixonado pela Região dos Lagos, no ano de 1985, o Sr. Erivaldo 

firmou residência a princípio em Jardim Esperança e em com sua aposentadoria resolveu 

trazer toda a família para Tamoios.  

Ela dedica sua vida pessoal e profissional no Segundo Distrito. Casada com o 

professor José Alberto há 20 anos, mãe de José Alberto que é estudante de Medicina com 19 

anos e José Vítor com 16 anos, concluinte do Ensino Médio.  Aline sempre trabalhou muito, 

dedicando-se ao máximo ao seu próximo.  Estudou e se formou como Agente Social no 

Colégio Albert Aisten na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

A Aline escolheu essa profissão pelo fato de  proporcionar  bem estar aos indivíduos 

tomando ações para diminuir seu sofrimento psíquico; Auxiliando, quando possível, na 

integração e reintegração dos usuários à suas famílias; Intensificando o convívio social, 

através de dinâmicas, brincadeiras e outras atividades sociais; Acompanhando e 

proporcionando atividades ligadas à cultura e lazer, de acordo com a faixa etária dos 

atendidos; Acompanhando e proporcionando atividades de caráter profissional e educativo, de 

acordo com faixa etária, visando facilitar sua reintegração na sociedade. 

Atualmente, ocupa o cargo de Coordenadora do TFD - Tamoios e Centro de Apoio de 

Confecção Cartão SUS.  Essas funções atendem prioritariamente às necessidades da 

população do Distrito que percebem na Aline uma facilitadora no âmbito de suas 

expectativas. 

Por todos esses motivos expostos acima e por tudo que faz, Aline é merecedora dessa 

singela homenagem desta Casa Legislativa. 


