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CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 317/2019.                          Em, 06 de outubro de 2019. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS À 

TATIANA CRISPIM PINHEIRO. 

 

Exm° Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

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

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos a Sra. 

Tatiana Crispim Pinheiro. 

 

 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2019. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora - Autora 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 Tatiana Crispim Pinheiro, nascida em 13 de Maio do ano de 1983, natural de Cabo 

Frio, filha do Senhor Francisco Alves Pinheiro Filho, Militar Aposentado e da Sra Maria de 

Fátima Crispim Pinheiro, servidora pública efetiva do Município de São Pedro da Aldeia. 

Na infância amava andar a cavalo, uma de suas paixões até hoje, tudo isso proveniente 

do seu falecido avô o Sr Francisco Crispim que foi o precursor na cidade de Cabo Frio a 

possuir cavalos de grande porte e que disponibilizava para montaria na antiga praça Porto 

Rocha, que a época era de areia. 

Quando ingressou na creche aos 2 anos de idade, em uma escola de Padres, Escola 

Missão de São Pedro, já era uma criança que sabia falar e contar sozinha. 

Na adolescência estudou o ensino médio na Escola Municipal Rui Barbosa, uma das escolas 

públicas mais renomadas do nosso Município. 

No ano de 2006, se afasta da Região e da cidade de Cabo Frio, para dar início a seu 

processo de Retificação de Nome e Gênero e sua transformação pessoal. 

Processo este doloroso e sofrido para ela e toda a sua família, que há época não sabiam lidar 

com a sua questão de Transexualidade. 

Já no ano de 2013, totalmente pronta e retificada, retorna a amada Cidade sendo convocada 

para trabalhar na Prefeitura Municipal de Cabo Frio e logo em seguida no ano de 2015 passa a 

ser a 1ª Mulher Trans Negra Advogada da Região dos Lagos. 

Assim se inicia uma árdua jornada de luta e combate ao preconceito fazendo trabalhos, 

palestras, conferências em nossa cidade e pelo Brasil. 

Vem nessa luta fazendo capacitações e palestras para servidores inicialmente em nossa cidade 

se expandido para São Pedro da Aldeia e demais cidades da região. 

Atualmente exerce suas atividades como advogada, em seu escritório, de propriedade 

de sua sócia e amiga pessoal a Drª Liliam Burgo Martins, quem desde o inicio acreditava na 

competência e profissionalismo convidando a Drª Tatiana Crispim para formar essa 

sociedade, que hoje é uma parceria de sucesso que se perpetua. 

Agora no ano de 2019 foi convidada a integrar o quadro do Centro de Cidadania LGBT da 
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Baixada Litorânea I E II estando advogada e auxiliando familiares e vitimas de LGBTfobia. 

Assim a Drª Tatiana Crispim, vem lutando arduamente no combate ao preconceito e 

violência contra as mulheres Trans em nossos municípios e no Brasil e combatendo a 

discriminação e preconceito de modo geral, lutando por igualdade e respeito. 

Hoje, a Drª Tatiana Crispim é advogada, pós-graduada em Direito Militar, em 

Docência no Ensino Superior e está em sua segunda Graduação, qual seja, História, 

ampliando seu conhecimento e buscando cada vez, mas acabar com o preconceito, na nossa 

cidade e no nosso país. 

 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2019. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora - Autora 
 


