
  

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

   

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 065/2019.                                    Em, 18 de outubro de 2019. 
 

CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO-FRIENSE 
AO SENHOR JOVENITO CARVALHO TAVARES. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 
RESOLVE: 

 
 Art. 1º - Fica concedido ao Sr. Jovenito Carvalho Tavares, 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, 18 de outubro de 2019. 
 
 

OSEIAS RODRIGUES COUTO 
Vereador - Autor 

 
 

Artigo 183 § 2º do Regimento Interno 

 

_______________________________  

 

_______________________________  

 

_______________________________  

 

_______________________________ 

 

_______________________________  

 

_______________________________ 
 
JUSTIFICATIVA: 
  O Professor Jovenito Carvalho Tavares nasceu numa família de 8 irmãos, sua mãe 
veio a falecer antes dos seus 2 anos de idade e seu pai, em meio à tristeza, começou a entregar 
os filhos para adoção. Jovenito foi adotado, mas aos 6 anos saiu de casa em virtude dos maus 
tratos e decidiu ir morar no lixão. Tudo começou a mudar em sua vida ao ajudar um senhor 
que havia caído na rua, levando-o até ao hospital. Em meio às conversas, o mesmo se 
compadeceu com sua historia e resolveu dar uma nova chance ajudando-o com um emprego 
de auxiliar de serviços gerais na escola em que era dono. Lá aprendeu a ler e a escrever, 
sempre estudando com muito afinco até que passou no vestibular para o Curso de Letras, na 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1982 e em seguida foi promovido de auxiliar de 
serviços gerais para secretário da escola. 
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 Após ingressou no curso de Educação da Universidade Castelo Branco, onde nasceu 
um novo ideal em fundar uma escola baseada na educação humanística. Em 1996, avançou 
para o mestrado em educação e em 1998, se tornou professor universitário. Em 2008 
conquistou o Diploma de Doutorado em Educação. Em 2016, fundou a Escola SPIN 
EDUCACIONAL. Assim, reconhecido pelo relevante serviço à sociedade de Tamoios, 2º 
Distrito de Cabo Frio e ao ambiente educacional, em 3 anos consecutivos a Escola foi 
classificada entre as 10 melhores de Cabo Frio e recebeu o Prêmio Escola Revelação em 
2018. Atualmente o Senhor Jovenito vive feliz e realizado em Tamoios, com a certeza que 
valeu a pena tudo que investiu nesse lugar, tanto no lado econômico como pessoal. Não se vê 
morando em outro lugar, porque fincou suas raízes e acredita que ainda pode contribuir mais 
um pouco com o lugar que escolheu para viver. 
 

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2019. 
 
 

OSEIAS RODRIGUES COUTO 
Vereador - Autor 

 


