
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 07/2018.                                          Em, 16 de abril de 2018.  

 
FICA CRIADO O DIPLOMA ROSA BRANDÃO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo o Diploma Rosa Brandão, 

tendo como objetivo agraciar entidades que se destaquem por bons e relevantes serviços 

prestados a crianças e adolescentes. 

 

Art. 2º - A concessão do Diploma será feita mediante Projeto de Resolução, aprovada 

por maioria absoluta dos componentes da Câmara em votação.  

§ 1º - O Vereador poderá propor por ano a concessão de um diploma.  

§ 2º - Em caso de rejeição, poderá substituí-lo. 

 

Art. 3º - A Câmara Municipal, por meio da Mesa Diretora, concederá os diplomas aos 

agraciados, em sessão ordinária, na semana em que se comemora o Dia da Criança (12 de 

outubro). 

 

Art. 4º - As providências necessárias para a concretização da estrutura de que trata a 

presente Resolução correrão por conta desta Casa Legislativa. 

 

Art. 5º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 16 de abril de 2018. 

 

 

Alexandra dos Santos Codeço 

Vereadora - Autora 

 

JUSTIFICATIVA: 

Rosa Margarete Brandão de Oliveira nasceu em 21/04/1962, em Vista Alegre, Rio de 

Janeiro, em uma família circense. Filha do palhaço Saca Rolha e Francisca Azevedo, diretora 

teatral sindicalizada pela Sated- RJ, tendo um grupo teatral que se chamava Arte e Vida, atriz 

com participação nos filmes: Simba; O Marujo, com Renato Aragão e Dedé Santana; As 

Moças Daquela Hora; Além do programa na Rede Globo Alô Brasil Aquele Abraço, sendo 

também conselheira e técnica em dependência química, certificada em 67 cursos entre saúde 

mental, prevenção, comportamental, entre outros. 

Trabalhou no CONEN (Conselho Estadual de Entorpecentes) e CEADE (Conselho 

Estadual Anti Drogas), ganhando vários prêmios ao longo da sua carreira profissional, 

superando as divergências da vida, pois foi usuária de drogas dos 08 aos 27 anos, ingressando 

numa irmandade de mútua ajuda, estando limpa e em recuperação há 26 anos, conhecendo 

bem a problemática da doença. 

 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

 Em sua recuperação, Rosa foi convidada a conhecer Cabo Frio pelo senhor Ivan 

Veleiro, onde conheceu no Conselho Estadual Anti Drogas (CEAD). Assim que chegou a 

cidade, ficou apaixonada pelas belezas naturais. Decidiu residir para o resto da sua vida nessa 

cidade que a acolheu. 

Começou a trabalhar com Ivan no extinto projeto CEEDUC, que realizava atividades 

de futsal e trabalhos preventivos com o codinome Moleque Bom. Sua atribuição no projeto 

era com abordagens na rua, com o jovem Douglas Felizardo, que hoje é Presidente do 

Conselho Tutelar desse Município, em seguida fazendo atividades teatrais e palestras de 

prevenção itinerantes para criança e adolescentes. 

Sempre contribuindo para o crescimento deste projeto, e com o falecimento do senhor 

Ivan Veleiro e a evasão de todos os funcionários, decidiu dar continuidade. 

Empenhada em inovar, idealizou um nome mais acolhedor, o que hoje conhecemos 

como CAJEF ( Centro de Atenção ao Jovem Espaço Feliz), fundado dia 11/11/2011 que hoje 

atende 150 crianças, adolescentes e suas famílias, de forma gratuita para todos os assistidos, 

contando com doações de pessoas que se sensibilizam com sua luta diária, para oferecer o 

melhor para esses jovens e a comunidade todos com dignidade e respeito. 

Apesar da sua enfermidade, limitações físicas e a perda de dois filhos, Rosa Brandão 

nunca desistiu de lutar.  

Rosa Brandão faleceu no dia 10 de abril de 2018, Perdemos uma benfeitora, 

incentivadora, apaixonada pelo trabalho social desempenhado junto às crianças do Bairro 

Jacaré, em Cabo Frio. Rosa era uma referência e sempre será visando uma melhor condição 

de vida principalmente para jovens menos assistidos pelo poder público. 

 

Sala das Sessões, 16 de abril de 2018. 

 

 

Alexandra dos Santos Codeço 

Vereadora - Autora 

 
 


