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REQUERIMENTO Nº 047/2019.                                                      Em, 18 de março de 2019. 

 
REQUER A OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 

SR. WALDENIR PIMENTEL NASCIF JÚNIOR, PELOS 

RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO NOSSO 

MUNICÍPIO. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos ao Sr. 

Waldenir Pimentel Nascif Júnior, por ter vencido e superado honestamente suas dificuldades 

em sua trajetória de vida, bem como por contribuir através de sua profissão, para o 

fortalecimento e aperfeiçoamento de sua classe profissional e consequentemente para o 

desenvolvimento econômico da Cidade de Cabo Frio. 

 

Sala das Sessões, 18 de março de 2019. 

 

 

RICARDO MARTINS DA SILVA 

Vereador - Autor 

 

 

JUSTIFICATIVA:  
Aos 13 anos de idade, seus pais, Waldenir Pimentel Nascif, Corretor de Imóveis e 

Elizeth Machado da Silva Nascif (Em memória), Servidora Pública Federal, ambos já 

estabilizados, com o intuito de regressar ao Rio de Janeiro, o trouxeram para morar em Cabo 

Frio. 

No entanto, diferentemente do que tinha sido inicialmente planejado pela sua família, 

nem tudo correu como o esperado. Questões familiares, bem como circunstâncias financeiras, 

o levaram a atravessar um doloroso período de dificuldades na cidade que para ele, era tão 

linda quanto promissora. 

Contudo, somente a partir do ano de 2004, cingido e fortalecido pelo poder do Espírito 

Santo, conseguiu dar rumo à sua trajetória profissional, obtendo experiências no ramo 

contábil em empresas do segmento na região. 

Por conseguinte, dando prosseguimento aos estudos, realizou inúmeros cursos 

profissionalizantes junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado, culminando mais 

tarde com sua graduação, pela qual obteve o Título de Bacharel em Ciências Contábeis pela 

tradicional Faculdade da Região dos Lagos (Ferlagos). 

No ano de 2011, criou ainda mais raízes na região, casando-se com Dayana Macedo 

Duarte Nascif, Cabista, ex-bancária e formada em Administração de Empresas pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), bem como especialista com Pós-

Graduação MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

juntamente com a qual, no ano de 2015, fundou a Duarte Nascif Gestão Contábil e 

Empresarial Ltda, tornando-se empresário contábil estabelecido em Cabo Frio. 
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A partir daí, não interrompendo mais os estudos, em 2017 tornou-se especialista 

obtendo o Título de Pós-graduação MBA em Gestão Empresarial em Tributação e 

Contabilidade pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade 

Federal Fluminense, em Niterói (FACC/UFF). 

Com uma carteira de clientes bastante diversificada, em 2018, após participação de 

Edital para Processo Seletivo de Credenciamento, torna-se Consultor do SEBRAE/RJ, 

importante instituição que contribui para o estímulo do empreendedorismo nacional, 

sobretudo o regional. 

Consequentemente em 2019, decide dar mergulhos mais profundos em sua vida 

acadêmica, obtendo êxito ao ingressar no Instituto e Economia, Gestão e Negócios da 

Universidade Cândido Mendes (IEGN/UCAM), onde atualmente é mestrando no curso de 

Mestrado em Economia e Gestão Empresarial. 

Finalmente em 2019, veio a consolidação das graças alcançadas, quando então o 

homenageado é convidado pelo Presidente, bem como pelo Vice-Presidente do Conselho 

Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro CRC/RJ, para compor a Comissão de 

Assuntos Tributários desse Conselho Regional, quando também recebe a indicação deste 

mesmo Conselho Regional para ser membro do Conselho Municipal de Contribuintes de 

Cabo Frio, e quando por fim, o homenageado é eleito presidente de uma das instituições mais 

tradicionais de nossa região, a qual justamente em 2019 completa 50 anos de história, a 

APCCAA – Associação dos Profissionais de Contabilidade dos Municípios de Cabo Frio, 

Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. 

 

Sala das Sessões, 18 de março de 2019. 

 

 

RICARDO MARTINS DA SILVA 

Vereador - Autor 

 


