
  

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

   

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0051/2019.                                  Em, 10 de outubro de 2019. 
 

CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO-FRIENSE 
AO SENHOR WALLACE DUARTE DA COSTA.  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Fica concedido ao Senhor Wallace Duarte da Costa, o Título de Cidadão Cabo-

friense, que lhe será entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal de Cabo Frio. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 
Sala das Sessões, 10 de outubro de 2019. 

 
 

MANOEL MACHADO DE AZEVEDO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

   Wallace Duarte da Costa, nascido na cidade de Conceição da Barra - ES, idade de 42 
anos, filho de Elviro, que vem de uma longa linhagem de construtores navais do Nordeste 
brasileiro e sua mãe Valentina, conhecida carinhosamente como Dona Tina. 

Há exatamente 40 anos, nossa querida cidade de Cabo Frio foi o porto seguro escolhido, 
juntamente com sua família. Primeiro as margens do Rio São João, no segundo Distrito, 
passando pelo bairro da Gamboa, onde buscava-se instalações para sua fabrica de barcos, afim 
de lançar ao mar as embarcações construídas de forma artesanal. Instalou-se no bairro Jardim 
Esperança em meados do ano 1984, onde até hoje registra-se o orgulho dos muitos moradores 
em obter trabalho e renda provenientes da construção naval. Muitos ainda hoje lembram-se 
das belas embarcações que eram transportadas do bairro até o Canal do Itajuru para serem 
lançadas ao mar.  
 Por volta do ano 1994, devido uma necessidade financeira familiar, Wallace 

aventurou-se com sua mãe Dona Tina ao comercio de praia, especialmente nas praias do ainda 

3º Distrito de Cabo Frio  hoje Armação dos Búzios.  
Empreendeu no comercio varejista e tornou-se comerciante no seu Bairro, onde sempre 

oferece oportunidade de trabalho e renda aos mais jovens. 
Reconhecido como jovem promissor, servindo de inspiração para muitos, Wallace busca 

sempre atender as demandas de pessoas, instituições religiosas e esportivas, participa 
ativamente das ações de melhoria, afim de anemizar as dificuldades e buscar o 
desenvolvimento do Bairro Jardim Esperança. 
É pelo mérito e por toda a dedicação à comunidade, que Senhor Wallace Duarte da Costa 

recebe hoje o Título de Cidadão Cabo-friense. 


