
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 057 /2018.                                                            Em, 07 de maio 2018. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS A 

SRª THAÍS CARVALHO GUIMARÃES. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

  

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

THAÍS CARVALHO GUIMARÃES, pelos seus excelentes serviços prestados em nosso 

Município. 

 

Sala de Sessões, 07 de maio 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 

 

JUSTIFICATIVA: 
Thaís Carvalho Guimarães nasceu na Cidade de Cabo Frio em 1991, hoje é casada 

com Leandro Tavares da Paixão que é militar da Marinha do Brasil e tem um filho chamado 

Heitor. Graduou-se em Serviço Social no ano de 2012 tendo seu foco em pesquisas na área de 

crianças e adolescentes em conflito com a lei em nosso Município. 

Iniciou seu trabalho com 20 anos como Orientadora no Cras do Jacaré. Já como 

Assistente Social trabalho, quatro anos no Cras do Jardim Esperança, onde desenvolveu seu 

trabalho com muita dedicação e amor, pois foi ali que encontrou a vocação para trabalhar com 

pessoas que precisavam de suas orientações, mas também com um pouco de atenção e até 

mesmo uma faísca de esperança. 

 Hoje Thaís trabalha no Centro Dia de Referência com uma equipe competente e uma 

excelente coordenação.  

Sua vida é guiada por muita fé em Deus e esperança em dias melhores. 

Tem como inspiração seus pais, Cláudia uma professora que se dedicou durante 27 

anos aos seus alunos com muito amor e profissionalismo sem nunca esquecer de sua família 

pois sempre foi uma mãe presente e uma excelente esposa e se espelha também em seu pai, 

um homem trabalhador que lutou dia após dia pra chegar até onde chegou. 

A Assistente Social Thaís afirma que estará sempre à disposição do Município de 

Cabo Frio, não só como profissional que é; paga para cumprir seu trabalho, mas também 

como voluntária de causas, ONGs sempre que necessário.  

 

 


