
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 036/2018.                                 Em, 19 de setembro de 2018. 

 
CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃ CABO-FRIENSE À 

SENHORA EDILEIDA DE LIMA ARAÚJO. 

 

  A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,                                                                                                           

                                                                                                        RESOLVE:                                   

 

Art. 1º - Fica concedido a Sra. Edileida de Lima Araújo o Título de Cidadã Cabo-

friense, que lhe será entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Sala de Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora - Autora 

 

 

Artigo 183 - § 2º do Regimento Interno. 

 

________________________________ 

 

________________________________  

 

________________________________  

 

________________________________  

 

________________________________  

 

________________________________ 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
Edileida de Lima Araújo nasceu em Campina Grande. Ficou viúva com duas filhas 

ainda pequenas. Trabalhava como doméstica e acompanhou sua antiga patroa quando esta se 

mudou para o Rio de Janeiro, deixando suas filhas na sua cidade natal. Tentou de diversas 

formas para trazer as filhas para perto do seu convívio, porém sem sucesso. Casou-se com o 

Sr. Bernardo, refazendo sua família.  

Há 28 anos adotou esta cidade e aqui além das duas filhas, gerou a sua terceira 

menina. Hoje suas filhas têm suas vidas estruturadas como profissionais bem sucedidas e 

formaram suas famílias. 

 

 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

Tem orgulho de ter trazido familiares para também se estabelecer aqui na cidade, mais 

de setenta pessoas.  

Encontrou muitos amigos. Pessoas que ajudaram a construir sua vida com dignidade e 

trabalho, mas que também apresentaram uma nova família Cabo-friense.  

Trabalhou como cozinheira na Escola Municipal Renato Azevedo durante 6 anos.  

Hoje aos 61 anos, está aposentada e mantém vivo seus sonhos, seu foco agora são os 

netos; pretende vê-los formados e cidadãos de bem.  

Sempre fortalecida por sua maior inspiração: Deus! Uma mulher que através do 

trabalho dedicado e comprometido venceu suas lutas e enfrentou seus desafios, faxineira, 

cozinheira, cuidando das pessoas ao seu redor com muito amor.  Carinhosamente chamada de 

Tia Neide, essa mulher representa a luta de tantas outras que venceram a distância e as 

dificuldades através da perseverança e da esperança de que o amanhã pode ser melhor. 

 

Sala de Sessões, 19 de setembro de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora - Autora 

 


