ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO

ATA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DA
MEDALHA
JOELMA
FIDALGO
EM
HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL
DA MULHER, REALIZADA NO PLENÁRIO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO,
NO DIA 12 DE MARÇO DO ANO DE 2019

Às dezoito horas do dia 12 (doze) de março do ano de 2019, reuniu-se a Câmara
no Plenário da Casa Legislativa, nos termos do que prescreve a Resolução 1.080,
de 29 de março de 2010, para entrega do Diploma Joelma Pereira Fidalgo sob a
Presidência do Vereador Luis Geraldo Simas de Azevedo e primeira secretária
Vereadora Alexandra dos Santos Codeço. Declarando abertos os trabalhos, o
Senhor Presidente registrou a presença do Deputado Silas Rodrigues Bento.
Após, solicitou que a senhora primeira secretária procedesse a chamada
regimental. Responderam a chamada regimental os vereadores Adeir Novaes,
Edilan Ferreira Rodrigues, Guilherme Aarão Quintas Moreira, Jefferson Vidal
Pinheiro, Leticia dos Santos Jotta, Luis Geraldo Simas de Azevedo, Miguel
Fornaciari Alencar, Oséias Rodrigues Couto, Rafael Peçanha de Moura, Ricardo
Martins da Silva, Rodolfo Aguiar de Faria, Silvio David Pio Oliveira, Vagne
Azevedo Simão, Vanderlei Rodrigues Bento e Vinícius Correa. Em seguida, o
senhor presidente solicitou que todos ficassem em posição de respeito para a
reprodução do Hino Nacional. Após, destacou a importância das trinta e cinco
mulheres que seriam agraciadas naquela noite, lembrando que o autor do Projeto
que instituíra a entrega daquele prémio fora o Deputado Silas Rodrigues Bento,
na ocasião em integrara a Casa Legislativa como vereador. Continuando, falou
sobre a necessidade de que as mulheres tinham em se dedicar tanto, mesmo
muitas vezes conquistando menos. Disse que, todas as mulheres pleiteavam por
respeito, direitos iguais e valorização. Observou que, ao mostrar as mulheres
agraciadas na Casa legislativa, o objetivo era estimular a todas as outras
mulheres a lutarem por seus direitos, para que não se subjugassem e não
sofressem violência caladas. Assim, parabenizava a todas as mulheres na pessoa
de sua esposa, Dra. Vera Carriço, que também seria agraciada naquela data.
Agradeceu a atenção de todos e continuando na direção dos trabalhos concedeu
a palavra à senhora Joelma Fidalgo, que inicialmente disse que pretendia
continuar entregando aquele prêmio até completar cem anos e dirigindo-se aos
senhores vereadores, agradeceu aos mesmos por continuarem com aquela
homenagem. Agradeceu a presença de todos, no que encerrou sua fala. Após o
senhor presidente franqueou a Tribuna aos oradores inscritos. Como primeira
oradora inscrita, ocupou a Tribuna a Vereadora Alexandra Codeço, que
inicialmente procedeu saudações de praxe. Disse que, admirava a todas as
homenageadas, sobretudo às escolhidas por ela, a quem teria grande honra em
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homenagear. Agradeceu às mulheres presentes, destacando que tais pessoas
mostravam a todas as outras aonde uma mulher poderia chegar. Após, comentou
sobre projeto de lei 2950/18 de sua autoria, dispondo sobre a instituição do dia
da mulher no município de Cabo Frio, que tinha o objetivo de promover fóruns e
debates acerca do tema. Disse ainda, que ela própria era uma sobrevivente da
violência contra a mulher, mas, que mostrara o motivo pelo qual estava na terra
e até onde poderia chegar. Reiterou, que até mesmo após o divórcio continuava
sofrendo agressão moral, e mais, que sofria violência também por ser uma
mulher de vida pública. Citou um fato, onde ao lutar por seus direitos de cidadã,
quando carros tomavam sua vez passando à sua frente e fora criticada. Disse
que, na Casa Legislativa ela e sua colega vereadora Letícia Jottas eram sempre
tratadas com consideração e carinho pelos Nobres Pares, ao que era muito grata.
Após, disse que o Vereador Silvio David Pio Oliveira escrevera poema sobre a
mulher e escolhera a ela para declamá-lo. Leu o poema, e ao final agradeceu a
todos pela presença, no que encerrou sua fala. Após fez uso da palavra a
Vereadora Letícia Jotta, que inicialmente saudou a todos. Em especial a sua exprofessora Selma, presente na Assistência. Em seguida, disse que homenageava
também à sua mãe e avó que a assistiam aquela Sessão através da TV. Após,
disse que participara de um bloco de carnaval, denominado Bloco das Minas,
enfatizando que o mesmo fora o único evento que homenageara as mulheres e
não tivera o apoio da Guarda Municipal, o que fora lamentável. Observou que,
todos os presentes estavam naquela Sessão por terem nascido de uma mulher.
Falou sobre a importância de que todas as mulheres fossem respeitadas.
Agradeceu a atenção de todos, no que encerrou sua fala. Após, a senhora Kely
Abuck entoou duas músicas em homenagens às mulheres, uma de autoria de
Fátima Guedes e outra da Banda Mulamba. Após, os senhores vereadores, de
acordo com a RESOLUÇÃO Nº 1526/2019, passaram a entregar o Diploma Joelma
Fidalgo às agraciada, na seguinte ordem: o Vereador Guilherme Moreira,
representando o VEREADOR ACHILLES DE ALMEIDA BARRETO
NETO, ANA CAROLINA CARVALHO BARRETO, Advogada e Professora
Universitária; Mestra em Políticas Sociais; Especialista em Direito Público e em Direito
Constitucional;Presidente da ONG Reação Mulher; Integrante do movimento da mulher
advogada e Sócia da BDO Sociedade de Advogados e a SENHORA: LENIZ MAGALHÂES
SOUZA, cabo-friense, professora, formada em letras, pós-graduada em Orientação,
Supervisão, Gestão Educacional e Neurociência Pedagógica. Trabalhou no Degase, de 1989 a
1998, com adolescentes que executava medidas judiciais devido a conflitos com as leis.
Lecionou na rede municipal no início da sua formação e em 1999 fundou a Escola Terra dos
Papagaios, em Unamar, oferecendo um ensino de qualidade a comunidade, criando
oportunidades para o ingresso dos seus alunos nas melhores universidades do país.
VEREADOR ADEIR NOVAES - SENHORA: LUCIANA ALVES RODRIGUES, Casada
há 18 anos com Abel Francisco Rodrigues, tem dois filhos - Laisa Alves Rodrigues e Luan de
Almeida Alves.
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Trabalhou no ESF do Florestinha de 2012 há 2018; Nasceu no Rio de Janeiro, mas
reside em Tamoios desde 2008. Desempenha um trabalho voluntário e social na Igreja graça e
paz em Unamar desde 2013, ajudando os jovens a sair um pouco da rotina, usando a sua fé;
SENHORA: ELIANA BARROS DE AZEVEDO, Professora, nascida no dia 07 de Março
de 1954. Conheceu Unamar em 1980 e Já se apaixonou. Em 1990 veio morar de vez, onde
refez a vida. Trabalhou 15 anos com restaurante, o nome era Restaurante Central. Depois saiu
e voltou a trabalhar como professora na rede Municipal. Entrou para Prefeitura em 2008 e
atualmente Trabalha na Escola Professora Amélia Ferreira e é apaixonada por Tamoios. VER.
ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO - SENHORA: VERA QUINTANILHA, Nascida
em Teresópolis. Ao nascer foi abandonada no lixão, mas foi adotada por uma família que a
educou para ser uma menina de rua, com aconselhamento para roubar e até os 5 anos de idade
vivenciou todos os tipos de violação de direitos: violência física, sexual e psicológica.
Atualmente reside em Cabo Frio. É profissional da beleza. Casada com Wilson, mãe de
Camila e Kauã. Realiza ações sociais, fortalecendo os vínculos familiares. É parceira do Lar
da Cidinha, em Cabo Frio e do Viva Vida Mulher, em São Pedro da Aldeia.
Transformou
toda a sua história de luta em amor ao próximo. SENHORA: NILMA SILVA CARNEIRO,
Advogada, Pós-graduada em Direito Civil, Processual Civil e Empresarial pela
FESUDEPERJ – Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro; Pós-graduada em Direito Público com formação para o Magistério Superior pela
Universidade Anhanguera – UNIDERP – Rede de Ensino Luis Flávio Gomes – LFG. Nascida
em Aracaju/SE, chegou a Cabo Frio com 3 anos de idade. É Casada com Joneson Carneiro de
Azevedo e tem duas filhas: Raffaela Silva Carneiro e Carolina Silva Carneiro. Sua filosofia de
vida é fazer o bem e não olhar a quem. O que mais inspira Nilma é sua mãe, que saiu de seu
Estado com os 7 filhos pequenos, sozinha, batalhadora, guerreira, mulher de fibra. Tem 15
anos de profissão. Sua atuação na defesa e garantia dos Direitos da Mulher: Coordenadora do
Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Cabo Frio/CEAM; Integrante da Comissão
OAB/Mulher de Cabo Frio; Atuação na transformação dos Centros Especializados de
Atendimento à Mulher – CEAM do Município de Cabo Frio e do 2º Distrito de Tamoios em
Lei nº 2.578, de 09 de julho de 2014; Parte integrante da Comissão Organizadora da IV
Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Cabo Frio (IV(CMPM), ano de 2015;
Atuação como Delegada eleita pelo Estado para representar o Município de Cabo Frio na IV
Conferência de Política para as Mulheres do Governo Federal, realizada em Brasília, ano de
2016; Atuação no Anteprojeto de Lei para Reestruturação do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher – COMDIM, que já se encontra em vigor na data de hoje. VEREADOR
EDILAN FERREIRA RODRIGUES - SENHORA: RENATA RÁGILA CALDERIM
GIL MARINHO - Nascida em Cabo Frio, em 23 de abril de 1976, Renata Rágila Calderim
Gil Marinho é filha de Maria Elza dos Reis Calderim e de Rinardo Gimenes Calderim.
Casada com o apresentador e diretor superintendente da Rede Litoral News, Sidnei Marinho,
mãe de Marcelo, Sidnei e Larissa. iretora da empresa “Agito Marketing Esportivo”,
especializada na cobertura de eventos e transmissões esportivas, Renata também é produtora
executiva no canal 11 de Cabo Frio. Como profissional de comunicação e marketing já
trabalhou no Instituto Unilagos, Jornal Bola em Jogo, Rádio Tropical FM do Rio de Janeiro e
na Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro. SENHORA:
DANIELLE VASCONCELLOS DA COSTA , Danielle Costa, 42 anos, bacharel em direito
pela Universidade Estácio de Sá, bailarina clássica formada pela Cia Bell Dance Rio. Carioca
chegou a Tamoios em 2007 e desde então implantou o balé clássico no Distrito, fazendo a
política do “BALÉ PARA TODOS”, fundou o Instituto Passos do Futuro e hoje ministra aulas
para aproximadamente 100 meninas em todo o distrito. Teve reconhecimento pelos musicais
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de danças de fim de ano realizados em Tamoios. VEREADOR GUILHERME AARÃO
QUINTAS MOREIRA, SENHORA: ELUANA DOS SANTOS CASEMIRO, Eluana
nasceu em 17/03/93, apesar da naturalidade cabo-friense tem traços fortes arraigados na
cultura mineira devido sua família. A homenageada cresceu na cidade e ao longo dos seus 25
anos construiu laços afetivos duradouros com a comunidade o que contribuiu para formação
seu caráter. Por sempre acreditar na Justiça e com objetivo de lutar por uma cidade e um país
mais justo, aos 17 anos Eluana iniciou sua graduação em Direito. Ainda em seu período de
graduação estagiou no Juizado Especial Cível e na Justiça Federal de São Pedro da Aldeia, ao
se formar começou a exercer a profissão no escritório de advocacia Vitor Martim.
Atualmente, a homenageada desta noite trabalha na procuradoria da Câmara Municipal e com
sua competência e maestria contribui para o bom funcionamento desta Casa. Sendo assim, é
merecedora do diploma Joelma Fidalgo, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
SENHORA: JÉSSICA CRISTINA SANTOS LOURES LIMA, Jéssica nasceu na cidade de
Belo Horizonte em 1991, e veio pra Cabo Frio ainda menina e escolheu a Nossa cidade para
viver. Jéssica, apesar de muito nova, sempre ansiou por um mundo, escolhendo fazer a
diferença, ela é sonhadora, determinada e muito competente! A homenageada ama ajudar as
pessoas. Trabalhou com as crianças por 10 anos no Instituto Santa Rosa; Em 2015 ingressou
na faculdade de Psicologia a qual findará no presente ano e atualmente é assessora
parlamentar na Câmara Municipal, onde contribui para o bom andamento desta Casa de Leis.
Quem conhece Jéssica sabe o quão especial ela é e o quão peculiar é seu profissionalismo,
diante do exposto, fica claro o mérito na concessão do referido diploma. VEREADOR
JEFFERSON VIDAL PINHEIRO - SENHORA: DANIELE MENEGARDO DA SILVA,
Daniele Menegardo da Silva nasceu na cidade do Rio de Janeiro e chegou a Cabo Frio em
outubro de 2009, para residir em Aquários. Recém-separada veio em busca de oportunidades
para dar uma melhor qualidade de vida aos seus dois filhos. No mesmo ano teve a
oportunidade de prestar concurso público para o Município, no qual foi aprovada e logo
chamada para fazer parte do quadro de servidores de Cabo Frio. Escolheu a saúde para fazer
parte da sua história e a iniciou no PAM de Santo Antônio. Sendo responsável a tudo que
fosse relacionado aos Idosos. Permaneceu na unidade por um ano onde, foi convidada a ficar
à frente do Posto de Saúde de Unamar, no qual permaneceu por 2 anos. Trabalhou também
nas unidades: UPA de Tamoios, Hospital de Tamoios. UBS de Nova Califórnia e atualmente
está de volta onde tudo começou, no PAM de Santo Antônio. Se dedicando a ajudar. Em
busca de uma saúde melhor e igual para todos. SENHORA: PATRÍCIA SENA DE
OLIVEIRA, Iniciou sua vida profissional aos 14 anos, se dedicando voluntariamente, na
creche da Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, em Nova Iguaçu RJ, trabalhou também
como Assistente de Consultório Dentário e aos 18 anos foi convidada a trabalhar como
recepcionista no INCA RJ, oportunidade que foi de grande valia para o seu crescimento
profissional e humano onde sempre tinha palavras de encorajamento, de apoio e de muita
ajuda aos que precisavam. No INCA desempenhou também as funções de Assessoria de
Segurança e Responsável pelo REDOME (Registro de Doadores Voluntários de Medula
Óssea). Permaneceu na instituição por 20 anos quando solicitou seu desligamento, por ter
optado morar em Tamoios, um lugar mais sossegado. Recebeu um convite de atuar na área
administrativa de um posto de saúde, um convite irrecusável, mas ao mesmo tempo
desafiador, pois hoje trabalha se doando a uma população completamente diferente das que
conviveu no INCA, uma população muito mais carente e com dificuldades diferentes de uma
cidade grande. Desde então, dentro do seu alcance e da disponibilidade do Município procura
dar o seu melhor àqueles que precisam, sem exceção. VEREADORA LETÍCIA DOS
SANTOS JOTTA - SENHORA: ANDREA MOREIRA MONTEIRO PEDRO, Nasceu no
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Município de Campos dos Goytacazes – RJ no dia 15/07/1970. Com uma infância difícil,
filha de Jurema e seu José, cresceu junto com 6 irmãos. Ainda em Campos, trabalhou no
departamento de marketing do jornal O Globo até os 23 anos, quando se casou com Luiz
Eduardo Azeredo Pedro, com quem está casada há 25 anos e desse casamento nasceu Maria
Eduarda. Trabalhou no ramo alimentício no Município de Búzios, até surgir a oportunidade de
aumentar seu leque profissional, se tornou uma empresária de sucesso em Cabo Frio na Praia
do Forte gerando empregos diretos e indiretos. Se candidatou ao cargo de vereadora no ano de
2012, não obteve êxito, mas valeu a experiência política. Atualmente, Andrea abraça vários
segmentos, além do ramo alimentício, atua também no ramo da construção civil gerando mais
de 100 empregos diretos e aproximadamente 70 indiretos, proporcionando dignidade a essas
famílias. Hoje com 48 anos, Andrea mantem sua vida empresarial sólida, sendo agraciada por
diversas vezes dentre elas o titulo de cidadã cabo-friense e empresaria do ano. Andrea
agradece aos clientes e amigos de Cabo Frio que abraçaram e confiaram no seu trabalho.
SENHORA: ELISÂNGELA NASCIMENTO DE LIMA DIAS,44 anos, casada, mãe de 3
filhos, mas 1 já descansa nos braços do Pai, nascida em Rio Grande da Serra cidade do ABC –
SP reside há 5 anos em Cabo Frio. Técnica em Drogadição ao uso indevido de drogas; Capelã
na Instituição: Capelania Internacional Jethro Reconhecida Pela Constituição Dos Estados
Unidos, afiliada á Cruz Vermelha Internacional; 3º Setor Inovação Social e Sustentabilidade,
Logística reversa e sustentabilidade, Atendimento ao público com qualidade e padrões de
excelência, Recrutamento de recursos humanos e seleção de talentos, Envelhecer no Brasil no
século XXI – desafios e alternativas, Empregabilidade da Pessoa com Deficiência. Instituição:
Filantropia – Dialogo Social. 2010 – Fundação do Instituto Fome de Pão Sede de Deus que é
uma organização sem fins lucrativos em São Paulo desde 10/2010. 2011 - Premio Medalha
Cinquentenário das Forcas de Paz do Brasil no dia 24 de Maio na ABFIP - Associação
Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU. Título de Dama Comendadora pelo
trabalho prestado com excelência às comunidades. Trabalha junto a comunidades
terapêuticas, presídios, área da saúde, escolas em busca de transformar a vida de crianças,
jovens e adolescentes na prevenção das drogas e na recuperação. Visando o auxílio e
dedicação ao próximo, através de parcerias com empresas e entidades que se preocupam ou
prestam qualquer tipo de assistência social. Atualmente em Cabo Frio desde 2014, realizando
trabalhos sociais como aplicação de flúor, orientação sobre DST/Drogas e Presidente da
Comissão de Acessibilidade COMUD, realiza o trabalho de inclusão social com sua ONG
onde atende em sua residência centenas de pessoas para diversos serviços como, por exemplo:
atendimento social, aula de karatê, balé, atendimento jurídico, auxilio na área da saúde,
segunda via de documento e todo tipo de ajuda que as pessoas necessitarem. Diante da
indicação, fica claro o mérito na concessão do referido diploma. LUIS GERALDO SIMAS
DE AZEVEDO - SENHORA: VERA CARRIÇO DE AZEVEDO, filha de família
tradicional histórica de Cabo Frio, médica conceituada, formada pela universidade Gama
Filho, especializada em alergia e urologia clínica, na Fundação Capixaba, atendia em seu
consultório particular na cidade do Rio de Janeiro. Atenciosa também prestava serviço no
PAM de Cabo Frio. SENHORA: MARIA JOSÉ FONSECA DE SOUZA MACHADO,
Casada com o Professor Roberto Monteiro Machado, mãe de 1 filho, católica praticante.
Funcionária da Câmara Municipal de Cabo Frio há mais de 10 anos, sempre trabalhando com
força e empenho. Maria José sempre trabalhou de forma cordial, com sorriso no rosto
atendendo a população da forma que merece, é uma mulher de força e ousadia, merecedora de
honras e prestígios. VEREADOR MIGUEL FORNACIARI ALENCAR -SENHORA:
JOSIANE ROCHA DOS SANTOS SIQUEIRA, mais conhecida como Josi, veio para Cabo
Frio ainda adolescente. Casada com Selvo com quem teve duas filhas, Bruna e Bianca.
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Trabalhou em uma construtora e incentivada pelo engenheiro, formou-se em edificações e
passou a trabalhar como desenhista, inclusive atuou junto com a equipe topográfica que
formou os Loteamentos Tangará e Vila do Sol. Desenhista, com o objetivo de ajudar as
pessoas, foi voluntária e desenhou mais de 100 (cem) plantas baixas para lançamentos de
casas de pessoas carentes. Foi voluntária no projeto “Viva o Sustento” onde deu curso de
artesanatos e bolos artísticos com o objetivo de não deixar adolescentes ingressar na
prostituição e no mundo das drogas, formando, inclusive, muitas confeiteiras que hoje
trabalham no ramo. Foi Assessora parlamentar, trabalhou no espaço cultural, no protocolo
Geral, no Arquivo Geral e hoje é Diretora da Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de
Cabo Frio. SENHORA: DRª. ALICE NASSIF MORENO, nascida em Petrópolis, residia em
Cabo Frio desde o ano de 1999, médica ginecologista, formada pela universidade de Campos,
casada há 22 anos com o prefeito Adriano Moreno, mãe de dois filhos também era atleta de
alto rendimento de canoa havaiana há doze anos, com títulos na categoria individual e de
equipe. VEREADOR OSÉIAS RODRIGUES COUTO - SENHORA: LÍDIA ROSA
CABRAL, A Senhora Lídia Rosa Cabral, nascida nesta Cidade é médica cirurgiã, especialista
em Medicina estética, Pós-graduada em Nutrologia, Ciência da longevidade humana e
também Pós-graduada em Medicina ortomolecular. A Dra. Lídia desenvolve um trabalho de
excelência no Município onde atua há 14 anos na sua Clínica. Sendo a mesma uma grande
referência de Mulher na nossa Cidade. Diante do exposto, fica claro o mérito na concessão do
referido diploma. SENHORA: MARCIONE PURI REIS, Moradora do Segundo Distrito
desde 2005 e funcionária pública da COMSERCAF desde 2006. Marcione atuou em alguns
setores na Companhia, tais como, a varrição, cozinheira, encarregada de praia, responsável
pelo almoxarifado, encarregada de máquina, administradora do setor 10 e do setor 12, sempre
com muita garra, não se abatendo diante das dificuldades que enfrentou e enfrenta ao longo
desses 13 anos de serviços prestados. Desde 2018 está atuando no Bairro de Botafogo,
juntamente com 13 colaboradores, transformando o ambiente profissional em uma saudável
relação familiar, sendo sempre muito respeitada e admirada pelos seus colaboradores.
Marcione sempre está engajada em projetos que envolvem o Meio Ambiente e aproveita a
oportunidade para conscientizar a população onde trabalha no que tange o descarte irregular
do lixo, reciclagem e aproveitamento do mesmo. Implantou na localidade de Botafogo o
"Jardim Comunitário" e a "Horta Comunitária" onde a população participa ativamente na
manutenção dos mesmos. Marcione é uma mulher guerreira que representa muito bem a
"Mulher”, está sempre muito sorridente e com muita disposição para ajudar, sempre arranca
elogios por onde executa suas ações. Diante do exposto, fica claro o mérito na concessão do
referido diploma. VEREADOR RAFAEL PEÇANHA DE MOURA - SENHORA:
CAMILLA GABRIELA ANTUNES DUTRA, Camilla Gabriela Antunes Dutra, nascida em
09/08/1982, em Niterói, RJ, foi mãe aos 17 anos, criou seu filho sozinha, apresentou
complicações na saúde aos 19 anos, quando sofreu de embolia pulmonar e realizou tratamento
até os 27 anos, nessa época veio passar férias em Cabo Frio, apaixonando-se pela cidade, veio
morar aqui. Desde então, continuou seus estudos e trabalhava na cidade como estagiária de
Direito. No final do ano de 2017 se formou bacharel em direito, contudo, infelizmente, uma
semana após a formatura sofreu um grave acidente de trânsito, onde foi atropelada e teve a
sua perna direita amputada. Desde o ocorrido, Camilla vem travando muitas batalhas em sua
busca pela superação, dedicando-se ao máximo para se reestabelecer. Depois de muita
fisioterapia, finalmente conseguiu sair da cadeira de rodas passando a usar muletas para andar,
voltou a dirigir e começou a praticar esportes.
Em outubro de 2018, foi convidada pela
ONG Somar para participar de um projeto de canoa havaiana, onde foi criada a primeira
canoa havaiana só de mulheres com deficiência em Cabo Frio. Esse grupo já participou de 2
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eventos de competição e está em treinamento para participar de outros representando Cabo
Frio. Desde então tem estado focada em esportes para a melhoria de sua qualidade de vida, e
voltada a estudos em prol dos deficientes na esfera jurídica para reinserção profissional e para
ajudar os seus semelhantes. Camilla é uma mulher que demonstra coragem e firmeza diante
de tantas dificuldades, sendo, portanto merecedora desta homenagem e certamente de tantas
outras que virão em sua caminhada. SENHORA: MÔNICA DA SILVA BARROSO,
Nascida em 14/11/1985 em Cabo Frio. Durante sua juventude participou de movimentos
estudantis e durante muitos anos fez parte do carnaval de Cabo Frio. Trabalhava em um
comércio da cidade até que em dezembro de 2017 teve sua vida modificada, quando foi
atropelada, junto com a sua amiga Camilla enquanto as duas mexiam no porta malas do carro,
e teve a sua perna esquerda amputada. Desde esse dia Mônica vem lutando para tentar
retomar a sua vida. Passou por 2 cirurgias até agora e está no aguardo da terceira. Mesmo com
todas as dificuldades que as pessoas com deficiência encontram ao longo da vida, ela não
desiste e tem se superado. Através do esporte, tem encontrado uma maneira de dar a volta por
cima. Em outubro de 2018 foi chamada pela ONG SOMAR para participar da primeira
equipe de mulheres com deficiência de Canoa Havaiana em Cabo Frio. Desde então vem
participando de competições e treinando junto à equipe para representar Cabo Frio em futuras
competições. Mônica tem divulgado bastante sua história pelas redes sociais para que outras
pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo problema não desistam e continuem
lutando para superar todos os obstáculos que surgirem ao longo da vida. Mônica é uma
mulher de atitude que muito nos orgulha e merece não só esta linda homenagem como
também todo nosso apoio, carinho e respeito. VEREADOR RICARDO MARTINS DA
SILVA - SENHORA: FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA, Fernanda Cristina de
Oliveira, nascida no dia 4 de novembro de 1980 na cidade de Cabo Frio, moradora do Bairro
Jardim Esperança, casada, mãe de dois filhos Amanda de 17 anos e o Miguel de 7 anos,
atualmente trabalha como secretária. SENHORA: VIVIANE LEMOS DOS SANTOS,
Viviane Lemos dos Santos, nascida no dia 15 de maio de 1977 em Saracuruna no Município
de Duque de Caxias, se mudou para Cabo Frio e reside há 38 anos no Bairro Jardim
Esperança, solteira, atualmente trabalha na área da educação, mãe de duas filhas: Suelen
Lemos de 22 anos e Vivian Lara de 16 anos e avó de Sofia e Manuela Lemos.VEREADOR
RODOLFO AGUIAR DE FARIA - SENHORA: AUXILIADORA PESSOA, A professora
Auxiliadora Pessoa, formada em licenciatura para as Séries Iniciais e Educação Infantil pela
Universidade Cândido Mendes, é concursada da Rede Municipal desde março do ano de
2006, lotada nas escolas Alitta do Valle e Palmira Bessa de Figueiredo, onde também atuou
como professora de Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recurso
multifuncional e como Dirigente de Turno. Atualmente, está à frente da gestão da E.M. Profª.
Wanda Pereira Roque, localizada no Bairro Samburá, no segundo Distrito do Município de
Cabo Frio, desde Janeiro de 2014, onde desenvolve um trabalho integrado com a comunidade
escolar, cuja participação no processo educacional contribui para uma melhor aprendizagem.
Para a educadora é impossível pensar em educação sem a parceria família/escola. SENHORA:
ANGÉLICA MAURÍCIO LEITÃO DA CUNHA, Angélica dedica a vida para lutar por
uma saúde pública de qualidade para a cidade onde nasceu e foi criada. Angélica Maurício
entrou na secretaria de Saúde em 1997 e de lá para cá, já são 22 anos dedicados à Saúde
Municipal. Nascida no Bairro da Vila Nova, a mãe da Clara e do Hugo, atualmente é a
responsável pelo controle, avaliação, auditoria e contas médicas do Município. “A história
não nos perdoará se não lutarmos pelos direitos estabelecidos na Constituição Federal”. O
povo brasileiro merece esse cuidado e não podemos medir esforços para garantir o que
determina a Lei. Não podemos desistir do SUS. Ela não desistirá. VEREADOR SILVIO
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DAVID PIA OLIVEIRA - SENHORA: MILCÉIA CAETANO DE OLIVEIRA, Mãe de
dois filhos, Camilla e Felipe e avó de duas meninas - Maria Luiza e Gabriela. Mulher
batalhadora, dona de um carisma forte e envolvente, além de fazer comidas maravilhosas.
Dedicada cuida da sua família com todo cuidado e zelo, sempre preocupada com os
problemas de sua comunidade. Possui gosto simples, uma casa com quintal e plantas e comida
na mesa para receber os amigos já a faz feliz. Moradora do Bairro Célula Mater onde mantém
seu pequeno comércio que é banho e tosa, que desempenha com toda maestria por mais de 18
anos desde que adotou Cabo Frio como seu lugar de viver e criar seus filhos. SENHORA:
ADELUCIA FERREIRA JARDIM. Mãe de dois filhos e avó de duas netas, Lara, Luiza e
mais um que está por vir. Mulher simples e dona de um coração cativante e carinhoso,
religiosa e tem na sua fé a sua vida. Trabalhou durante uma década junto com seu marido
conhecido como Macaé, em um quiosque da praia do forte, onde encantava com o sabor de
seus quitutes, e sua organização em limpeza. Moradora do Bairro Jacaré, onde criou seus
filhos de forma digna, sua casa é repleta de flores e plantas que transmite paz e tranquilidade,
seu sorriso encantador e bondoso, da sua timidez vem a sua força para superar todos os
obstáculos da vida. VEREADOR VAGNE AZEVEDO SIMÃO - SENHORA: ANA
MARIA BAPTISTA,Ana Maria Baptista, 58 anos, filha de João Baptista e Leonarda
Eduvirge dos Santos Baptista, mãe de três filhas, moradora do Bairro da Gamboa, conhecida
carinhosamente como tia Ana, já que atua naquela comunidade como catequista há mais de
vinte anos, paroquiana ativa na Paróquia Nossa Senhora da Assunção, onde participa de várias
Pastorais; Cursilho, Legião de Maria, Catequese. Teve um começo de vida bem difícil.
Começou a trabalhar ainda na infância, aos 07 anos idade. Foi mãe solteira, tendo dificuldades
na criação de suas filhas. Sempre guerreira, acredita na força da mulher para agregar e
construir uma sociedade mais respeitosa. De coração enorme, e totalmente dedicada à família
e aos menos favorecidos. Trabalha na casa de Sr. Jair e Sra Maria Cláudia há quase 40 anos,
possuindo um grande amor por essa família. Portanto, essa singela homenagem, mais do que
justa, a essa mãe e ser humano maravilhoso que temos o prazer de ter em nossa cidade.
SENHORA: MARIANA EMILCE FERNANDES, Nascida em 05 de abril de 1952 na
cidade mineira de Juiz de Fora, Mariana foi educada e formada em 1985, na faculdade de
Serviço Social pela Universidade Federal. Já morando no Rio de Janeiro, Mariana teve três
filhos: Roberta Niebus, José Francisco e Nycole Niubus e dois netos, Bernardo e Maitê.
Sendo comerciante, em 1994, transfere a sua loja para Cabo Frio, cidade que passava suas
férias e que se apaixonou desde a primeira visita. Empresária do ramo da moda com mais de
30 anos no mercado. Além das suas atividades profissionais, a Sra. Mariana Emilce Fernandes
de Oliveira participa de atividades sociais, ajudando os mais carentes.VEREADOR
VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO -SENHORA: TAMIRES CARNEIRO
MENDES, Natural da Bahia cidade de Riachão de Jacuípe. Desde 2001 é moradora de
Tamoios. Formou-se no nível médio em Tamoios no Centro Educacional Municipal
Professora Marli Capp em Unamar. Estudou o curso técnico em enfermagem. Passou no
processo seletivo e foi Agente Comunitário de Saúde. Militou pela regularização funcional de
todos os Agentes Comunitários de Saúde e agentes de combate às endemias em 2013 que
culminou no êxito da garantia no que tange a Lei 11.350 para todos os trabalhadores no
Município. Atuou por mais de dez anos na área da saúde no Município com o trabalho de base
na prevenção de doenças e monitoramento. Fundou o Partido Rede Sustentabilidade no
Município de Cabo Frio e o trabalho partidário culminou na eleição do atual Prefeito de Cabo
Frio. É estudante de Direito. Hoje atua em Tamoios à frente do governo Municipal no
Segundo Distrito. SENHORA: MÔNICA MARINS DOS SANTOS COSTA, Monica
Marins nunca teve dúvidas de sua vocação como jornalista, sempre foi apaixonada pela
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profissão. Aos 19 anos já era comprometida com a profissão. Ainda muito jovem se tornou
redatora e repórter de jornal quando o jornal foi convidado para fazer uma dobradinha com a
rádio Cabo Frio AM. A rotina era diária sempre à tarde no Programa da Simone (radialista
Arlete Simone). No início quem passava os flashes para a rádio era Gustavinho, jornalista
com mais estrada do que eu; mas logo eu estava também passando as notícias, por telefone,
para a rádio. Começava ali outra paixão: a paixão pelo rádio! Logo depois foi convidada para
trabalhar no “O Cabo-friense”, local que permaneceu um bom tempo! Além de fazer as
reportagens de polícia e comunidade eu comecei a fazer política também, quando passou a
frequentar a Câmara Municipal cobrindo a política. Naquela época eu e meus colegas de
profissão frequentávamos a “Boca Maldita”, que na verdade era uma padaria localizada na
Avenida Assunção, ao Lado do restaurante Júnior, onde todas as pautas de política eram
discutidas no final da tarde. Já nos anos 90 eu fui convidada pela jornalista Terezinha
Tarcitano para trabalhar como assistente dela na Assessoria de Comunicação da prefeitura de
Cabo Frio. Mas nenhum jornalista naquela época trabalhava em um único lugar. A gente tinha
que “se virar” e trabalhar em várias emissoras ao mesmo tempo. Monica cobriu fatos
históricos na Região dos Lagos, tais como: 1) a emancipação do município de Armação dos
Búzios, 2) entrevista de um dos primeiros casos de pessoa portadora do vírus HIV na Região,
3) o afogamento de três irmãos no canal da Marina, em Búzios, 4) Enchentes no bairro do
Jacaré (ocasião que perdeu uma de suas sandálias na lama em uma dessas reportagens), dentre
muitos outros. Em vinte e seis anos de profissão foram muitas reportagens marcantes como as
coberturas das eleições para as rádio Cabo Frio, litoral e Ondas. As eleições aconteciam
durante todo o dia e, à tarde os repórteres iam para o Clube Tamoio, em Cabo Frio onde
ocorria a apuração. Mas não eram apenas os repórteres que iam para lá: iam os partidos
políticos, candidatos, juízes eleitorais e o pessoal que trabalhava no cartório eleitoral. A gente
passava a noite lá até que fossem anunciados os eleitos. Enquanto isto a população, junto com
os cabos eleitorais fazia a festa do lado de fora. Que tempo bom! Outro fato histórico que me
marcou também foi à chegada ao Brasil de uma aeronave... não me lembro dos detalhes, mas
sei que ela chegou pelo porto do Forno em Arraial do Cabo e foi levada para a Base Aérea de
São Pedro da Aldeia. A “viagem” durou a noite toda. Quando a aeronave passava nas ruas de
Arraial do Cabo o povo gritava: “Hão, hão, hão, nós temos avião!”. Também não poderia
deixar de lembrar o tempo da TV Búzios! Galera boa que só pensava em ecologia,
preservação do meio ambiente, sustentabilidade.... a gente fazia um tele jornal ao vivo, em
condições muito precárias e conseguíamos “furar” a concorrente. Profissionais como Márcio
Sternick e Levi de Moura foram meus editores chefe. Não me lembro o ano, mas sei que foi
na década de 1990, quando fiquei detida na delegacia de Cabo Frio por causa de uma matéria
na área de política. Levi de moura era o meu editor chefe e a sua postura enquanto editor
chefe foi imprescindível para que tudo acabasse bem. No programa Amaury Valério eu
trabalhei durante treze anos ininterruptos! São histórias que não acabam mais. Mas acho que
duas foram muito marcantes: o reencontro de uma família cujo parente estava morando em
Cabo Frio e não tinha contato com os familiares de São Gonçalo há quinze anos. Foi
emocionante! O Amaury e eu estávamos muito envolvidos na matéria e foi tão
recompensador ver a família se reencontrar através do nosso programa! A outra reportagem
foi uma matéria policial em um bairro da cidade de Cabo frio, onde a população decidiu se
vingar do acusado de ter matado um rapaz. Foi horrível e ao mesmo tempo, uma reportagem e
tanto. Também tive experiências profissionais no Rio de Janeiro, onde trabalhei como
repórter, produtora e redatora. Também fiz parte da Associação da Rede de Mulheres do
Rádio, fui diretora do Sindicato dos Radialistas, participei ativamente de muitos movimentos
sociais e fui militante de partidos políticos. Cerca de 15 anos tenho me dedicado ao trabalho
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de assessoria de imprensa na área política, tendo passado pelas assessorias de imprensa das
prefeituras de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Câmara de São
Gonçalo, e prefeitura de Cabo Frio, atualmente. VEREADOR VINÍCIUS CORRÊA SENHORA: MARIA CRISTINA SERPA OLIVEIRA POMBO, Maria Cristina Serpa
Oliveira Pombo nasceu em São Pedro da Aldeia, no dia 2 de dezembro de 1971, mudou-se
para Cabo Frio em 1982, quando casou com Sr. Eliseu Augusto Martins Pombo, e com quem
teve seus três filhos Eliseu, Alfredo e Ariani, e o neto Rafael. Católica praticante e do lar.
SENHORA: LÚCIA HELENA MAGALHÃES GONÇALVES, A Senhora Lúcia Helena
Magalhães Gonçalves nasceu em Cabo Frio, em 28 de fevereiro de 1962. Lecionou no
Instituto Santa Rosa como professora primária por muitos anos. Atualmente é empresária do
ramo de Turismo e, também, artesã. Católica atuante foi catequista na Paróquia de Nossa
Senhora da Assumpção. Após, foi concedida a Medalha Joelma Pereira Fidalgo a Senhora
Maria de Nazaré Paiva de Castro, Nascida no Acre, casada quatro filhos, residente em cabo
frio 4534 anos, trabalhou no INSS, durante cinco anos e desde o ano de 1979 é funcionária
concursada da Casa Legislativa, onde de forma honrada, digna e prestativa, ajuda a todos sem
fazer diferença entre os cidadãos. Após, o senhor presidente homenageando as Vereadoras da
Casa Legislativa ofereceu flores às Vereadora Letícia dos Santos Jotta e Alexandra dos Santos
Codeço. Em seguida, continuando na direção dos trabalhos, o senhor presidente solicitou que
todos se colocassem em posição de respeito diante do Hino de Cabo Frio. Nada mais havendo
a tratar, o senhor presidente encerrou a presente Sessão em nome de Deus. E para constar,
mandou que se lavrasse a presente Ata, que depois de lida, submetida à Apreciação Plenária,
Aprovada, será assinada para que produza seus efeitos legais.
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