
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 063/2018.                                                       Em, 16 de maio de 2018. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS À 

SRA. NILMA SILVA CARNEIRO. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

  

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

Nilma Silva Carneiro, pelos  excelentes serviços prestados em nosso Município. 

 

Sala de Sessões, 16 de maio de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
Um assunto que merece uma atenção maior do que lhe é dada, nos dias de hoje, diz 

respeito ao papel desempenhado pela mulher no mundo jurídico, já que cada vez mais as 

mulheres vêm conquistando seu espaço, exercendo o Direito na forma de Advogadas. 

Um fato é que, hoje, as mulheres representam mais de 45% das inscrições na Ordem 

dos Advogados do Brasil, sendo que nas faculdades de direito o número de mulheres 

ultrapassa o número de homens. Isto demonstra uma forte tendência de que as carreiras 

jurídicas serão predominantemente ocupadas por mulheres, impactando positivamente na 

valorização feminina no mercado de trabalho e na busca pela paridade com homens. 

Assim, podemos concluir que a presença cada vez maior das mulheres no mercado de 

trabalho, principalmente nas profissões relacionadas ao Direito, auxilia a quebra de diversos 

paradigmas tornando-a também responsável pelo desenvolvimento da justiça e da cidadania. 

Nilma Silva Carneiro, advogada, saiu de sua cidade Aracajú/SE com três anos e veio 

morar na cidade de Cabo Frio com seus seis irmãos e sua mãe. Mãe de duas filhas e casada 

com Joneson Carneiro de Azevedo. 

Com quinze anos de profissão, Nilma sempre foi muito atuante no nosso município, 

participando de inúmeros projetos, ela foi Coordenadora do Centro Especializado de 

Atendimento à Mulher de Cabo Frio/CEAM, teve Atuação na transformação do Centro 

Especializados de Atendimento à Mulher - CEAM do Município de Cabo Frio e do 2º Distrito  

de Tamoios      em  Lei nº   2578, de 09 de julho de 2014, foi Parte  integrante da Comissão 

Organizadora da IV Conferência Municipal de Políticas para  as Mulheres de Cabo Frio ( IV 

(CMPM), ano de 2015, atuou como Delegada eleita pelo Estado para representar o Município 

de Cabo Frio na IV Conferência de Políticas  para as Mulheres em Brasília ano de 2016 e teve 

Atuação no anteprojeto de Lei para Reestruturação do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher - COMDIM. 

Por todos esses motivos explicados acima a Srª Nilma Silva merece essa singela 

homenagem da nossa Casa Legislativa para reconhecer sua dedicação e empenho em ajudar 

ao próximo com tanto amor e carinho. 


