
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 169/2019.                                                      Em, 12 de junho de 2019.  

 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

 

REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, Outorga de Moção de Aplausos à 

jovem Júlia de Andrade Daudt, como representante no quesito Beleza do Município de Cabo 

Frio, e ganhadora do concurso Miss Brasil edição 2019, na categoria teen. 
                                      

 
Sala das Sessões, 12 de junho de 2019. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA 

Natural deste Município de Cabo Frio, nascida em 19 de Maio de 2005 (14 anos), 
cursando atualmente o 8º ano do ensino Fundamental, no Colégio Franciscano Sagrado 
Coração de Jesus, onde também pratica o Handebol como esporte, tendo como filiação 
Uanderson da Silva Daudt (Pai) e Maica Porto de Andrade Daudt (Mãe), e residente no Bairro 
do Peró neste Município, a jovem Júlia de Andrade Daudt enveredou cedo pelo caminho das 
passarelas e pela arte de Modelo fotográfico. 

Provida de beleza ímpar e fascinante, detentora de atributos como simplicidade e 
simpatia, sendo estes, pré-requisitos básicos para o sucesso na profissão desejada, Júlia já é 
uma realidade e colecionadora de títulos importantes como: Miss Minas Gerais; Miss São 
Pedro da Aldeia; e Miss Brasil 2019 na categoria Teen, representando o Estado do Rio de 
Janeiro, em concurso ocorrido na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina.  

Jovem de ótima desenvoltura, sociável, carismática, de notável elegância, filha 
exemplar e estudante de destaque, fazem de Júlia não só uma promessa que vem dia após dia 
se materializando, e que possivelmente, ainda representará este Município em futuros 
concursos de beleza de maior Vulto e notoriedade, como também, merecedora desta Honraria 
que me proponho à ofertá-la, por meio desta Casa Legislativa, e para o qual, conto com a 
unanime aprovação por parte dos Nobres Pares.   


