
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 025/2018.                                 Em, 04 de setembro de 2018. 

 
CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO-FRIENSE 

AO SR. MARCELO FIDALGO CRUZ DO 

NASCIMENTO.   
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,                                                                                                           

                                                                                                        RESOLVE:                                   

 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. MARCELO FIDALGO CRUZ DO NASCIMENTO o 

Título de Cidadão Cabo-friense, que lhe será entregue em Sessão Solene da Câmara 

Municipal de Cabo Frio. 

 

 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala de Sessões, 04 de setembro de 2018. 

 

 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 

Vereador – Autor 

 

 

Artigo 183 - § 2º do Regimento Interno. 

 

________________________________ 

 

________________________________  

 

________________________________  

 

________________________________  

 

________________________________  

 

________________________________ 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Marcelo Fidalgo Cruz do Nascimento, natural do Rio de Janeiro, casado, com 

formação acadêmica em nível superior, pós-graduado em gerenciamento operacional nas 

empresas pela Universidade Estácio de Sá, morador de Cabo Frio a 19 anos, Tenente Coronel 

do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, acumula 27 anos de serviços prestados a 

corporação sendo mais da metade dedicada exclusivamente na Região dos Lagos no qual 

exerceu diversas funções. 

 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

Atualmente está como Comandante do 18º GBM Cabo Frio que abrange São Pedro da 

Aldeia, Iguaba e Armação dos Búzios, sempre procurando melhorar o serviço e a qualidade 

do atendimento prestado à população. 

Carrega em seu currículo todos os cursos de formação acadêmica do Corpo de 

Bombeiros, diversos cursos de formação civil, cursos específicos de salvamento no mar e 

curso ministrado pela Marinha Americana. 

Como experiência profissional, constam em seu currículo vários desafios entre 

salvamento no mar, subcomandos e comandos na Região dos Lagos, atuação na corregedoria 

interna e Chefia de Estado Maior do Comando de Bombeiro de Área 5 (CBA V), das 

Baixadas Litorâneas. 

Durante a carreira conquistou a sua principal condecoração: a medalha Avante 

Bombeiro. 

Atuou em várias ocorrências que se destacaram tais como o naufrágio do Tona Galea 

na Praia do Forte em Cabo Frio, a operação "Febre Amarela" na cidade de Casemiro de Abreu 

e Macaé, inundação da Cidade de Silva Jardim, o triste transbordo do Rio em Barra de São 

João, onde várias famílias ficaram desabrigadas, combate as queimadas nas reservas do Poço 

das Antas e União, auxiliou na coordenação das ações da Defesa Civil na mortandade de 

peixes na Lagoa de Araruama, dentre outras. 

  Desenvolveu diversos projetos de cunho social como: Primeiro "SalvaSurf" do Rio de 

Janeiro, que ensina aos surfistas técnicas de salvamento aquático, capacitando-os para 

auxiliarem os guardas vidas em salvamentos aquáticos; Projeto Palestras nas escolas, onde 

são ensinadas técnicas de prevenção de acidentes nas praias, diminuindo assim as estatísticas 

de salvamento; promoveu e coordenou o projeto Botinho em diversos municípios como São 

Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Barra de São João e Macaé. 

Tem como objetivo no Comando do Batalhão melhorar ainda mais o serviço do 

quartel de Cabo Frio e das unidades subordinadas, executando um trabalho interno com muita 

qualidade, focado no treinamento profissional para poder atender a população com muita 

maestria e excelência nas diversas e variadas chamadas de socorro. 

Diante deste histórico, defendemos que é de justiça oferecer ao senhor Marcelo 

Fidalgo Cruz do Nascimento o título de cidadão cabo-friense. 

 

Sala de Sessões, 04 de setembro de 2018. 

 

 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 

Vereador – Autor 

 


