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REQUERIMENTO Nº 0345/2019  
Em, 09 de dezembro de 2019 

 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE 
APLAUSOS À SENHORA DELMA 
CRISTINA SILVA SANTOS.  

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

 
O vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, REQUEIRO à Douta Mesa, na 
forma regimental, outorga de Moção de Aplausos à Senhora Delma Cristina Silva dos 
Santos pelos relevantes serviços prestados ao nosso Município. 

 
 
 
 

 
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2019. 

 
 

MANOEL MACHADO DE AZEVEDO 
Vereador (a) - Autor(a) 

 
JUSTIFICATIVA 
 

Delma Cristina Silva dos Santos, advogada militante-Pós graduada em direito e 
processo civil e em  direito e processo do trabalho. Formada em administração de 
empresas, técnica em contabilidade e teologia. Católica comprometida com as causas 
populares e defensora da vida, do meio ambiente e dos animais desde a sua concepção. 

Ficou conhecida politicamente como Delma Jardim, por ser moradora do Bairro 
Jardim Esperança, onde mora há mais de 40 anos. Divorciada e mãe de 2 filhos e avó de 
4 netos.  

Militante Política desde 1996 incentivada pela campanha da fraternidade, cujo o 
tema era "Justiça e paz se abraçarão - fraternidade e política.", assim vem defendendo  
uma politica ética e de respeito aos cidadãos.  

Delma foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Vice-Prefeita da cidade de Cabo 
Frio, de 2009 até 2012, atuando também como Prefeita Interina, período em que prestou 
um ótimo serviço a população da Cidade.  

Delma é merecedora desta simples homenagem por ser uma mulher guerreira e 
uma grande representante feminina.  
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