
Câmara Municipal de Cabo Frio

Av. Assunção, 760 - São Bento, Cabo Frio - RJ

Telefone: (22) 2647-3636 - E-mail: comunicacao@cabofrio.rj.leg.br

INDICAÇÃO Nº 0473/2019 

Em, 15 de outubro de 2019

SOLICITA AO EXMO. SENHOR PREFEITO QUE 
SEJA DADO O NOME DE MARIA LEONÍDIA 
PARENTES FORTES MARTINS PINHEIRO A 
CLÍNICA PEDIÁ TRICA QUE EST Á SENDO 
CONSTRUÍDA AO LADO DO HOSPITAL OTIME 
CARDOSO DOS SANTOS, NO BAIRRO JARDIM 
ESPERANÇA. 

Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de Cabo Frio

O(a) Vereador(a) que esta subscreve, atendendo tudo mais o que determina o 

interesse público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente 

ao Exmº Sr. Prefeito solicitando que seja dado o nome de Maria Leonídia Parentes 

Fortes Martins Pinheiro a clínica pediátrica que está sendo construída ao lado do 

Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Bairro Jardim Esperança.

Sala das Sessões, em 15 de outubro de 2019.

MANOEL MACHADO DE AZEVEDO

Vereador(a) - Autor(a)

JUSTIFICATIVA

   Dona Maria representava a simplicidade de tantas MARIAS, uma mulher pobre, 

nordestina, guerreira, que em busca da gratidão de Deus espalhou sua humildade e fé 

aos que conviveram com ela.

   Veio para o Rio de Janeiro em busca de novas possibilidades e oportunidades 

acompanhando o seu esposo Francisco Sued de Brito Pinheiro.  Piauiense nascida em 

17 de junho de 1938, mãe de quatorze filhos  frequentava a cidade desde 1980, e veio 

para Cabo Frio em 1994. Onde aos poucos iniciou suas atividades sob uma parreira de 

maracujá, onde falava do amor de Deus e da esperança, que a fé pode trazer aos homens 

para mudar as possibilidades, enquanto ajudava nas tarefas escolares das crianças.

   Criou um projeto com o nome de PROGISSOL- O sol nasce para todos.

   Nessa intenção de que o sol nasce para TODOS, abraçou as crianças com o 

amor de Mãe e Vó. Chamada pelas crianças de Vó Maria, Tia Maria deixou o seu 

legado de amor.

    Por essa linda história de vida que solicito a aprovação da presente indicação 

aos nobres pares.


