
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0123/2019.                                                      Em, 14 de maio de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS À SRª. 
LÍVIA MÁRCIA BORGES SOARES DE AZEVEDO.  

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos à Srª 
Lívia Márcia Borges Soares de Azevedo, pelos relevantes serviços prestados ao nosso 
município. 

 
Sala das Sessões, 14 de maio de 2019. 

 
 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Lívia Márcia Borges Soares de Azevedo, nascida em Itaperuna, residente na cidade de 
Cabo Frio desde seus 2 anos de idade, é Assistente Social formada pela Universidade Veiga 
de Almeida de Cabo Frio em 2009, mãe de Miguel e Bento e casada com Hainner Azevedo. 

Ao longo dos seus 10 anos de formação, Lívia atuou em diversas áreas de sua profissão. 
Iniciou sua carreira trabalhando no DAPED, logo em seguida foi Assistente Social do Abrigo 
Municipal da Criança e do Adolescente. Após isto foi convidada a compor a equipe do projeto 
Vivendo e Aprendendo que acompanhava adolescentes com uso e abuso de drogas, já que 
possuía curso de formação nesta área, e nestes dois últimos trabalhos, interagia diretamente 
com o Ministério público e o juizado da infância e adolescência. Em 2013 foi convidada a 
compor a equipe técnica do Centro Especializado de Atendimento à Mulheres vítimas de 
violência e posteriormente coordenou este espaço. Trabalhou ainda como assistente social no 
programa do governo federal PROTEJO, que atua em comunidades de vulnerabilidade social, 
e aqui em Cabo Frio, o bairro que sediou o projeto foi Boca do Mato. Foi Assistente social 
voluntária na Comunidade Terapêutica Bom Samaritano em Cabo Frio e também atuou como 
coordenadora da equipe técnica da ONG CAJEF. Atualmente está na Coordenadoria Geral 
dos Direitos da Mulher unindo forças na luta por políticas públicas, voltadas para as mulheres 
Cabo-frienses.  


