
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 039/2019.                                                           Em, 13 de março de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS A 
SENHORA LUISA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, PELOS 
RELEVANTES SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS 
PRESTADOS COMO EMPREENDEDORA, A PARTIR DE 
SUA PRÓPRIA HISTÓRIA DE VIDA. 

 

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 

 REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, Outorga de Moção de Aplausos a Srª. 
Luísa Maria de Oliveira Silva, pelos relevantes serviços sócio-assistenciais prestados como 
Empreendedora aos Munícipes no Âmbito do Município de Cabo Frio, a partir de sua própria 
história de vida. 

 
Sala das Sessões, 13 de março de 2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Luísa Maria de Oliveira Silva, 49 (quarenta e nove) anos, casada, Mãe de duas jovens 
filhas, cabeleireira profissional, moradora do Bairro de São Cristóvão, Natural deste Município 
de Cabo Frio, filha de um pescador e de uma faxineira. 

Desde cedo conheceu as dificuldades da vida, porém, nada a fez parar em busca de seus 
objetivos.  

Aos 19 (dezenove) anos ingressou no Ministério da Ação Social da Igreja Metodista Betel, 
sediada no mesmo Bairro de São Cristóvão, e desde essa época não parou mais. No ano de 2001 
iniciou o projeto Semear, alfabetização para adultos, pela ação social da Igreja Metodista em 
Palmeiras. Logo depois o Projeto Semear teve suas tendas estendidas para cursos 
profissionalizantes nas áreas de Cabeleireiro, Manicure, Depilação e Designer de sobrancelhas, 
atendendo e beneficiando diretamente cerca de 200 pessoas por mês, e indiretamente quase 500 
pessoas. 

Esse Projeto nasceu em face à necessidade do Bairro ser muito carente, de criar uma 
perspectiva profissional e, por conseguinte, melhorar a renda familiar, dos moradores daquela 
localidade. 

No ano de 2017, Luísa foi diagnosticada com câncer de mama, já num estágio bem 
avançado. Carcinoma Infiltrante, de nível 3. 

Com o diagnóstico, Luísa despertou para outra realidade, que até então não havia atentado, 
e que precisava de sua participação, o acompanhamento mais efetivo das necessidades das 
vítimas e portadores da doença.  

Nascia aí então o Projeto Moça Bonita, que inicialmente, buscava melhorar a autoestima 
dos portadores da doença. Com arrecadação de cabelo humano, e a cada quilo arrecadado gerava 
a troca por três perucas, que eram destinadas aos portadores da doença.   
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Porém, com o substancial aumento da demanda de portadores, e as necessidades batendo à 
sua morta, viu-se a urgência do Projeto em ampliar as tendas. Hoje atendendo efetivamente cerca 
de 134 (cento e trinta e quatro) pessoas, entre homens e mulheres e com crescimento diário, 
disponibilizando perucas sem custo algum, toucas de gelo para uso durante as sessões de 
quimioterapia, Tegum a preço de custo, às vezes até sem custo, para as sessões de Radioterapia, 
além de acompanhamento Psicológico, emocional e espiritual, apoio Jurídico através de 
Advogados, eventos de palestras de Saúde e bem estar, eventos de fotos e exposições e outros.    

No ano de 2018, ainda sob o pesado tratamento da enfermidade, Luísa foi convidada a 
ocupar uma cadeira na ALACAF (Academia de Letras e Arte de Cabo Frio). Escritora 
apaixonada pela vida e por obras assistenciais obteve o reconhecimento e valorização de seus 
trabalhos, sendo publicados em três Antologias: Marca da Promessa, Amor que Redime e 
Essência ao Sentir. 

Juntou-se a Luísa nessa empreitada, um pequeno exército de pessoas boas que desejam 
fazer a diferença e marcar suas gerações como: Escritores, Farmacêuticos, Médicos, Enfermeiros 
(as), Professores, Engenheiros, Donas de casa, Estudantes, Faxineiras, Pescadores, Padeiros, 
Cabeleireiros (as), Comerciantes e outros..., pessoas estas reconhecidamente maravilhosas e que 
fazem acontecer em seus segmentos.  

Luísa hoje te convida a somar forças e fazer a diferença em seu tempo. Após 31 sessões de 
quimioterapia, e de 25 sessões de radioterapia, a amputação total de sua mama esquerda se tornou 
irremediável. Porém, não abalou sua simpatia e perseverança, a ponto de desestimulá-la, pois 
manteve sua fé Cristã na direção de Deus sobre sua vida e sua luta. 

 
 

Sala das Sessões, 13 de março de 2019. 
 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 


