
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 064/2018.                                                              Em, 16 de maio de 2018.  

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS À SRA. 

TEREZA MUNIZ TENAN.  

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio.  

 

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

Tereza Muniz Tenan, pelos excelentes serviços prestados em nosso Município.  

 

Sala de Sessões, 16 de maio de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora - Autora 

 

 

JUSTIFICATIVA:  
A mulher advogada tem uma missão muito especial na defesa dos direitos das mulheres, a 

luta pela efetividade das leis que assegurem a isonomia material entre homens e mulheres. E, 

pensar em isonomia e justiça social, atualmente, há que se modificar o discurso da igualdade pelo 

discurso da diferença. É preciso percorrer um longo caminho para que a sociedade se transforme 

em espaço de igualdade em seu sentido material.  

Ignorar esta realidade é desconsiderar a condição de ser mulher, como detentora de 

dignidade, uma qualidade inseparável do seu substrato ontológico. E, para alcançar a 

integralidade desse princípio, não se pode ignorar as diferenças existentes entre homens e 

mulheres, o que levaria à desconsideração das características inerentes ao feminino, em sua 

subjetividade e singularidade.  

Tereza Muniz Tenan , cabo-friense é advogada atua a trinta anos na área.Sempre 

contribuindo para o crescimento do Município. No ano 2000 a 2001 foi Sub procuradora geral do 

município de Cabo Frio , de 2001 a 2007 Procuradora do município de Cabo Frio, em 2007 foi 

Presidente da Fundação de Ciência e Tecnologia do município de Cabo Frio, 2009 foi Secretária 

Municipal de Políticas Publicas para mulheres do município de Cabo Frio, e em 2017 foi 

Coordenadora geral dos direitos da Mulher do município de Cabo Frio.  

Família de origem Nordestina, sempre foi de uma família muito humilde, onde seus pais 

sempre incentivaram a estudar e ajudar o próximo. Tendo encontrado em seu pai Manoel Tenan, 

um companheiro forte, trabalhador honesto sua maior inspiração de vida.  

Por todos esses motivos explicados acima a Srª Tereza Muniz merece essa singela 

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

próximo com tanto amor e carinho. 


