
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0034/2018.                               Em, 17 de setembro de 2018. 
 

FICA CRIADA A MEDALHA DARACY DINUCI 
FRANCISCONI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Poder Legislativo, a medalha Daracy Dinuci 

Francisconi, tendo como objetivo dar a oportunidade ao Parlamento Juvenil agraciar 
servidores da área da educação e incentivadores que se destacam por bons e relevantes 
serviços prestados no que tange ao desenvolvimento sócioeducacional da adolescência. 

 
Art. 2º - A concessão da medalha será para os nomes aprovados em plenário do 

Parlamento Juvenil por maioria absoluta que será encaminhado para a Mesa Diretora da 
Câmara, sendo transformada em Projeto de Resolução para votação. 

 
§ 1º - O Parlamento Juvenil poderá propor por ano a concessão de duas medalhas.  
§ 2º - Em caso de rejeição, poderá haver substituição do nome indicado. 
 
Art. 3º - A Câmara Municipal, por meio do Parlamento Juvenil, concederá as medalhas 

aos agraciados na solenidade de entrega do Título de cidadão cabo-friense. 
 
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, em 17 de setembro de 2018. 
 
 

ACHILLES ALMEIDA BARRETO NETO 
Vereador(a) - Autor(a) 

 
 

 

Artigo 183 - § 2º do Regimento Interno. 
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JUSTIFICATIVA: 
JUSTIFICATIVA 
 

Daracy Dinuci Francisconi, nascida em 25 de abril de 1940 na cidade de Itaperuna, se 
formou no curso de Formação de Professores em 1960 no colégio Bitencourt. Prestou 
concurso público em 1962, mudando-se para Cabo Frio para trabalhar na Escola Estadual 
Mário Quintanilha na Praia do Siqueira no primeiro segmento. Em 1968, iniciou sua atuação 
no Colégio Estadual Miguel Couto.  

Graduou- se em Letras (Português e Literatura), transferindo-se para o segundo 
seguimento onde sempre se dedicou no desenvolvimento dos alunos. Anos depois formou-se 
também em Pedagogia com especialização em supervisão escolar. Foi trabalhar no curso de 
Formação de Professores que havia sido transferido do Colégio Miguel Couto para o Colégio 
Ismar Gomes de Azevedo, onde encerrou sua carreira no magistério.   

Casou-se com Italo Francisconi Vieira com quem constituiu uma linda família com três 
filhos, cinco netos e um bisneto. 

Em 1977 na administração do então Prefeito José Bonifácio, surgia em Cabo Frio a 
implantação do ensino de 5ª a 8ª série na rede municipal de educação. A nova escola recebe o 
nome do ex-prefeito Prof. Edilson Duarte. Com apenas 3 turmas, Daracy assumiu a direção, 
desafio que se tornou um dos maiores destaques da sua carreira. Em 1978 a escola cresce a 
todo vapor. Em 30 de abril daquele mesmo ano a escola é inaugurada, agora já com 6 salas e 
outras repartições muito bem equipadas. Em 1979 aumenta suas dependências e um segundo 
prédio. A unidade de ensino chegou a ser considerada "Escola modelo" pelo o Secretário 
Estadual da época, Arnado Niskier.   

Seu brilhantismo em conduzir a direção em seus anos iniciais é lembrado até hoje, pois 
uma das suas marcas foi oportunizar aos alunos adolescentes daquela escola, experiências que 
estimulassem qualidade na formação. Sua gestão foi um marco que influenciou todas as 
direções que ali passaram, que, espelhados nela, tiveram como pauta a pedagogia da 
autonomia, centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, com 
experiências respeitosas da liberdade. Daracy foi uma agente maior no processo de conquista 
da autonomia, que fez da escola um espaço propício para essa importante etapa do aluno 
adolescente. 

É por esse mérito que seu nome foi escolhido para nomear a medalha que honrará os 
servidores da área da educação e incentivadores que se destacam por bons e relevantes 
serviços prestados no que tange ao desenvolvimento sócioeducacional da adolescência. 

 


