Sessão Solene da Câmara Municipal de
Campos dos Goytacazes, realizada em 28 de
maio de 2014.Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e
quatorze no Plenário “ÁLVARO LOPES VIDAL”, nesta cidade de Campos dos Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro, ás dezoito horas, assumiu a Presidência da Mesa dos Trabalhos o
Vereador EDSON BATISTA, respectivamente, as Primeira e Segunda Secretarias os
Vereadores, THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA e JORGE SANTANA DE AZEREDO. Além de
registrar a presença dos seguintes Vereadores: PAULO ROBERTO HIRANO, PAULO CÉSAR
GENÁSIO DE SOUZA, CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS, MARIA AUXILIADORA
FREITAS DE SOUZA, LINDA MARA DA SILVA, RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA,
CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS, ABDU NEME JORGE NETO, MARIA DA PENHA
DE OLIVEIRA MARTINS, MARIA CECILIA LYZANDRO DE ALBERNAZ GOMES MARIA
AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA, LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES e KELLENSON
AYRES FIGUEIREDO DE SOUZA. Além do Major MAGNO ALEXANDRE SANDER - 56º BI e Dr.
HÉLVIO ARAUJO. Em seguida foram executados os HINO NACIONAL BRASILEIRO e de
CAMPOS DOS GOYTACAZES Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o Senhor
Presidente deu por abertos os trabalhos. Prosseguindo disse que esta Casa de Leis sente-se
honrada por nesta data outorgar as diversas personalidades de nossa sociedade com as
ORDENS DO MÉRITO BENTA PEREIRA e MUNICIPAL DO MÉRITO. Relatando disse que
comemoramos hoje, com esta Sessão Solene, os 337 anos de fundação da Villa de Sam
Salvador dos Campos que ocorreu em 29 de maio de 1677, portanto, vinte e cinco anos
depois da criação do Senado da Câmara ou Câmara de Vereadores. Cabe ressaltar, nesta
data, a importância de Campos na colonização portuguesa, mesmo que saibamos nós que
ela se deu com a conquista da terra que era da nação goitacá, que por falta de uma cultura
sólida e sem instrumentos e organização para defender suas terras, foi aniquilada.
Prosseguindo disse que não há como julgar com o olhar de hoje, os atos de séculos atrás.
Eram outros tempos, cultivavam-se outros valores e uma moral que não se coaduna com a
moral de hoje. O que interessa a nós é registrar a importância que teve estes campos, esta
planície, para a colonização e fixação dos nossos antepassados e dos filhos dessa terra que
participaram no advento da abolição da escravatura, a implantação da República e
consolidação de nossa cidade. Neste momento, cabe registrar a tenaz resistência do índio
goitacá, que defendeu suas terras, destruindo a Vila da Rainha, primeira tentativa de
colonização, com Pero de Góis, e a Vila de Santa Catarina da Mós, na segunda tentativa de
colonização, feita por seu filho, Gil de Góis, no século XVI, quando Campos ainda era a
Capitania de São Thomé. Depois, no século XVII, como Capitania da Paraíba do Sul, as terras
foram doadas, em 1627, aos Sete Capitães, que iniciaram a colonização em 1633, com a
criação de gado na baixada. Em 1648, as terras mudam mais uma vez de mãos e passam a
pertencer ao General Salvador Corrêa de Sá e Benevides que teve a incumbência de instalar

a Vila. Como Vila, Campos progrediu rapidamente e sua riqueza estava alicerçadas na
criação de gado. Os descendentes de Salvador de Sá, donos da capitania, tiveram dissabores
com ‘os campistas que lutavam por seus direitos, tendo a Câmara de Vereadores como
palco central dessas lutas e a fazendeira Benta Pereira como símbolo da resistência, sendo
uma matriarca num tempo patriarcal. Depois do gado, a cana, que deu projeção nacional e
internacional à Vila que, em 1835, foi elevada à categoria de Cidade, cujo território fazia
divisa com Macaé, Minas Gerais e Espírito Santo. Sua pujança era tanta que, em 1883, teve
inaugurada pelo Imperador Dom Pedro II, a energia elétrica, sendo a primeira cidade da
América do Sul a fazê-lo. Nas lutas abolicionistas, Campos sobressaiu-se com a liderança de
José do Patrocínio em nível nacional e internacional. E, em nível local, com Luís Carlos de
Lacerda. Na luta pela República, Campos participa com um dos maiores nomes da política
nacional, Nilo Peçanha, que, com justiça, dá nome a este edifício que, em breve, terá uma
estátua em tamanho natural desse campista que chegou à Presidência da República. Hoje,
Campos continua sendo uma cidade importante para o país com o petróleo de sua bacia
marítima. Quando comemoramos a data da fundação da VILA DE SAM SALVADOR DOS
CAMPOS, devemos nos lembrar que Campos faz parte da história do Brasil desde o início da
COLONIZAÇÃO. Finalmente registramos que no curso da história de nossa cidade, se
destacaram, na literatura, JOSÉ DO PATROCÍNIO JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO, dois nomes
internacionais e imortais da ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS; na música WILSON BATISTA
e ROBERTO RIBEIRO; nas artes plásticas, IVALD GRANATO e JOÃO OLIVEIRA; nas artes
cênicas, TONICO PEREIRA e ZEZÉ MOTA; e no FUTEBOL, Campos deu à SELEÇÃO BRASILEIRA
numerosos jogadores, desde a COPA de 1934 , destacando-se DIDI, considerado pelo mundo
um gênio do futebol e AMARILDO, que faz parte do Comitê da FIFA nesta COPA de 2014.
Que 29 de maio nunca seja esquecido. Que a rica história de Campos seja preservada. E que
esta Casa continue honrando a nossa terra e o nosso povo, é o que todos nós desejamos. Em
seguida a cerimonialista DANIELA TINOCO RANGEL fez a leitura do preâmbulo da ORDEM
DO MÉRITO BENTA PEREIRA que apresenta o seguinte teor: “Será conferida aos campistas e
as instituições comerciais e sociais que haja, realmente se destacado nos diversos setores de
atividade e na vida pública do Município”. O primeiro agraciado é o Senhor LUIZ CELSO
ALVES GOMES, nascido no dia 04 de julho de 1954, advogado e contador, formado em
Direito, pela Faculdade de Direito SUAM, no ano de 1987. Fez os seguintes cursos: Curso de
Psicopatologia Judiciária, pelo Instituto dos Magistrados do Brasil; Curso de Processo
Cautelar, pela Universidade Estácio de Sá; Cursos Empresariais sobre o Impacto das Medidas
do Novo Governo e Advocacia Criminal, ministrados pela IOB; Curso de Propaganda e
Marketing, ministrados pela COAD; Pós Graduação em Direito Penal, Processo Penal e
Criminologia na Universo; Curso de Capacitação para Lideranças e Integrantes de Conselhos
de Segurança - SENASP/MJ e ISP/RJ. Possui escritório, em nossa cidade, de advocacia que
atua nas áreas Trabalhista, Criminal, Cível e Família e, ainda, o escritório GOMES S/C ASSES.
CONTÁBIL E FISCAL LTDA., com atividades em Contabilidade em Geral e Assessoria

Econômica e Fiscal. Nosso homenageado já prestou Assessoria Jurídica na Superintendência
Estadual Regional Norte I, nos anos de 2005 a 2006. Tendo ainda, no ano de 1984,
constituído uma empresa de nome Saudiplan Soc. Civil LTDA, sediada no centro do Rio de
Janeiro, com atividade de Contabilidade em Geral, Assessoria Fiscal, Auditoria e Perícia
Contábil, tendo encerrado aí suas atividades em 1993. Um profissional exemplar,
competente, responsável e vem prestando relevantes serviços em nosso Município, sendo,
portanto, merecedor da comenda que estamos propondo. O autor da honraria é o Vereador
JORGE RIBEIRO RANGEL. HELI RIBEIRO GOMES “IN MEMORIAN”, Natural desta cidade de
Campos dos Goytacazes, filho de Georgeta e Sadi Ribeiro Gomes, em sua infância/juventude
foi campeão estadual de natação. Casou-se com Leda de Albernaz Gomes e dessa união teve
seis filhos: Bartholomeu, Cristóvão, José, Jorge Augusto, João Batista e Maria Cecília.
Dinâmico, benemérito e de grande visão, Sr. Heli foi proprietário da Usina Poço Gordo e
posteriormente da Usina Cambaíba, onde fundou o Cambaíba Futebol Clube e manteve,
durante muitos anos, a Escola de Samba Unidos de Cambaíba. Um ser humano voltado para
a cultura popular e para as causas sociais, muito fez por tal localidade e regiões vizinhas. Em
sua trajetória política foi Deputado Federal por dois mandatos, nos períodos de 1958 a 1966.
Foi através de suas emendas parlamentares, que conseguiu verbas específicas para a
implantação dos SANDU’S, hoje Postos de Urgência - PU, de responsabilidade da esfera
federal. Trouxe inúmeros benefícios para Campos dos Goytacazes, na década de 60 e foi
Vice-Governador do antigo Estado do Rio de Janeiro, na gestão de Geremias Matos Fontes.
Homem de muitos amigos e de raízes profundas plantou toda a história de sua vida em
Cambaíba e soube perpetuar seu nome com honradez na política e na sociedade campista. A
proponente desta concessão é a Legisladora MARIA CECILIA LYZANDRO DE ALBERNAZ
GOMES. ROTARY CLUBE SÃO SALVADOR, criada, oficialmente, em 24 de junho de 1970,
iniciando uma jornada gloriosa em busca da correta execução dos Estatutos do Rotary
Internacional e de mais de quarenta anos de trabalhos prestados à comunidade. O Rotary
Club de Campos dos Goytacazes é uma das unidades mais atuantes da cidade, tendo esta
denominação em homenagem ao padroeiro do Município. Entre as diversas realizações do
Rotary Club de Campos dos Goytacazes em tantos anos de trabalho, é possível destacar
algumas delas: Construção da Escola Estadual Paulo Roberto Duarte Mendonça; Construção
de Destacamentos Policiais em Conselheiro Josino, Travessão e Dores de Macabu; Doação de
um gerador a Santa Casa de Misericórdia de Campos; Doação de aquecedor ao Hospital
Manoel Cartucho; Auxílio à instalação do “CREAM”; Formação de uma biblioteca em Morro
do Coco; Oferecimento de cursos de informática básica a alunos do interior; Doação de
diversas cadeiras de rodas para formar um banco de assistência; Criação de escola de corte e
costura em São Sebastião; Criação do “Espaço Cultural Ademir Ferreira Martins” na ONG
Orquestrando a Vida, entre muitas outras atividades de relevada importância. A entidade da
presente proposição também vem realizando e organizando Foros e Simpósios sobre
assuntos rotários e de interesse público, como a realização do “Fórum de Segurança Pública”

para debater a violência no município em parceria com a OAB. Portanto, o Rotary Club de
Campos São Salvador faz jus ao recebimento da homenagem referida nesta propositura,
sendo comprovado o seu destaque nos diversos setores de atividades e na vida pública do
nosso Município. O autor desta comenda é o Vereador RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ
NOGUEIRA. Senhor WELLIGTON PAES, natural da localidade de Murundu, distrito deste
Município, filho do Sr. Orbílio de Souza Paes e Ana Fernandes Paes, nascido no dia 28 de
abril de 1931. Formado em Medicina pela Faculdade Fluminense de Medicina, atual
UFF/Niterói, no ano de 1958. Especializou-se em Ginecologia Obstetrícia. Participante ativo
na sociedade campista, sendo membro efetivo do Lions Club de Campos, da Academia
Pedralva de Letras e Artes e de outras entidades ligadas às letras e as artes. Detentor do
Prêmio Municipal de Cultura “Alberto Ribeiro Lamego”, em 1999, concedido pela Fundação
Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL) e da “Medalha Tiradentes”, concedida pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Dr. Welligton é autor de várias
obras ligadas à memória campista. Possui trabalhos publicados no jornal “Palavrarte” e nas
revistas da Academia Campista de Letras. Apaixonado pela história de Campos possui a mais
completa biblioteca de autores campistas naturais ou residentes. Portanto, o agraciado faz
jus ao recebimento do diploma referendado nesta proposição, tendo em vista o seu
comprovado destaque nos diversos setores de atividades e na vida pública do nosso
Município. A proposição é de iniciativa da Vereadora MARIA AUXILIADORA FREITAS DE
SOUZA. E CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, tal outorga é
concedida aos nossos cidadãos e instituições comerciais e sociais que hajam, realmente, se
destacado nos diversos setores de atividade e na vida pública de nossa Planície Goitacá.
Criada, oficialmente em 30 de maio de 1963, a mesma tem a finalidade precípua de fornecer
informações creditícias referentes ao comportamento financeiro entre consumidores e
empresas locais, estaduais e do Brasil. A Câmara de Dirigentes Lojistas local utiliza o que há
de melhor em tecnologia da informação para assegurar a estabilidade e segurança do nosso
sistema e rede de comunicação, pois os mesmos possuem alto desempenho no atendimento
às suas funcionalidades e celeridade nas respostas das informações. Havendo dessa maneira
uma interligação recíproca entre a classe comercial e este órgão, e hoje é uma referência no
que diz respeito não só a consultas de SPC, mas também, como entidade representativa da
sociedade civil organizada, de nossa cidade nesses seus cinquenta anos de relevantes
serviços prestados ao nosso Município. Filiada à FCDLRJ - Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Estado do Rio de Janeiro, a CDL Campos congrega-se a todas as CDL´s,
porém se destaca pela sua força e representatividade em todo o estado. Ao todo são mais
de 1200 CDL´s em todo o Brasil comandadas pela CNDL - Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas, entidade que personaliza e dignifica o empresário do varejo na esfera
federal. Tal honraria é de autoria do Legislador LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES. E
ORDEM MUNICIPAL DO MÉRITO - Será conferida a brasileiros que tenham se destacado nas
Artes, Ciências e Esportes, com trabalhos públicos e notórios, de âmbito municipal, estadual,

nacional e internacional. DOM ROBERTO FRANCISCO FERRERIA PAZ, Nosso homenageado é
brasileiro por naturalização, nascido em Montevidéu, Uruguai, no dia 05 de junho de 1953,
filho do Sr. Roberto Angel Ferreria e Sra. Glória Paz de Ferreria. Foi ordenado Sacerdote em
16 de dezembro de 1989, na Arquidiocese de sua incardinação, Porto Alegre-RS. Recebeu a
Ordenação Episcopal em 22 de fevereiro de 2008, sendo eleito Bispo Auxiliar de Niterói e
Titular de Accia e em 30 de julho de 2011 tomou posse como Bispo Diocesano de Campos
dos Goytacazes.
Detentor do Título de Cidadão Campista, da Comenda da Ordem do
Mérito Benta Pereira e da Moção de Aplausos, outorgados pelo nosso Legislativo, além de
ter sido homenageado pela Escola Mater Ecclesea, do nosso Município, nosso homenageado
é graduado em Filosofia pelo Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, em Viamão,
Porto Alegre/RS, cursou Teologia no Instituto de Teologia e Ciências Religiosas, pela
Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre/RS e no Instituto Teológico da Arquidiocese
de São Sebastião do Rio de Janeiro. Fez especialização em História, na Universidade de
Montevidéu, no Uruguai, e em Direito Canônico, pelo Instituto Superior Arquidiocesano de
Direito Canônico do Rio de Janeiro. Além disso, especializou-se em Notariado Eclesiástico;
Direito Matrimonial Católico Efetivo; aperfeiçoamento para Juízes e funcionários de
Tribunais Eclesiásticos; Bioética; Ética em Pesquisa; Espiritualidade; Bioética e Tradições
Religiosas. Dom Roberto Francisco Ferreria Paz, antes do episcopado, foi Vigário, Pároco,
Professor, enfim ocupou inúmeros cargos e funções religiosas. Como Padre, também,
participou de Entidades e Organizações Não-Governamentais. Desde 22 de fevereiro de 2008
quando da sua Ordenação Episcopal vem ocupando diversos cargos e funções. Autor das
seguintes obras publicadas: Como encaminhar um processo de nulidade matrimonial ao
Tribunal Eclesiástico; Espiritualidade e Bioética, Diálogos sobre Ética e Cidadania; Curso de
Liberdade Religiosa, Tolerância e Direitos Humanos. Sendo, ainda, recebedor de diversos
títulos e honrarias em reconhecimento pelo seu notório trabalho como homem escolhido
por Deus para o Sacerdócio, trabalhando com muita fé, na elevação da espiritualidade e
dignidade do nosso povo. A proposição é de iniciativa da Vereadora MARIA AUXILIADORA
FREITAS DE SOUZA. JOSÉ ROBERTO TAVARES RIBEIRO, natural desta cidade de Campos dos
Goytacazes, José Roberto Tavares Ribeiro tem um trabalho importante no Parque Bela Vista,
onde serve a Deus e a Igreja São Pedro como Ministro Extraordinário da Distribuição da
Sagrada Comunhão (MEDSC), também serve ajudando nos cantos da Santa Missa, em
Ministério de Música, e animando os encontros religiosos. Nosso homenageado faz jus ao
recebimento da Comenda proposta por este Decreto, tendo em vista que se destaca nas
Artes como fundador do Grupo de Teatro Santa Maria, que há 25 anos vem apresentando,
todos os anos, o Auto da Paixão de Cristo, espetáculo que reúne na Praça da Igreja muitos
fiéis, num momento forte de espiritualidade católica, com a representação da Paixão de
Cristo, que é sempre realizada no Domingo de Ramos, por esta Paróquia. Além de ser o
fundador do citado grupo teatral tem sido o diretor e assinando, também, os textos e as
coreografias num trabalho incansável reunindo jovens e adolescentes da comunidade. Para

que a apresentação do teatro seja de excelente qualidade vem lutando e vencendo todas as
dificuldades que vão desde a montagem do texto e ensaios até a direção geral. O
espetáculo, por ele realizado, tem atraído pessoas das diversas partes da nossa cidade,
sendo recebedor de muitos elogios. E rompendo as fronteiras do seu bairro e da sua
paróquia, este ano, o espetáculo será apresentando, também, no distrito de Dores de
Macabu. A autora desta honraria é a Vereadora MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA.
COEMA FRANCO DE FARIA NUNES é natural desta cidade, nascida em 17 de agosto de 1935,
filha do Sr. José Franco Ribeiro de Faria e Sra. Hercília de Faria. Solista do Orfeão Santa
Cecília. Estudou piano com as professoras Ambrosina Emanuela da Penha, Marília Camará
Martins, Maria de Lourdes Gusmão Faria. Pioneira na música erudita em nossa cidade,
juntamente com sua irmã Jacy Franco de Faria Nunes despontaram em diversas
apresentações em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro e Niterói, sendo detentora de
diversos prêmios e honrarias. Em 1958 matriculou-se na Escola Nacional de Música e foi
solista da instituição, sob a regência do Maestro Henrique Morelembaum, tendo como
mestra a catedrática Maria Figueiró Bezerra, em 1965 protagonizou a opera “Uma Noite no
Castelo, de Henrique Alves de Mesquita, obtendo no concurso o prêmio em 1967. Em 1969,
conquistou a Medalha de Ouro no Concurso Nacional de Canto do Estado do Rio de Janeiro,
sendo considerada a melhor cantora de Musica Erudita.
Em Campos, sua terra natal
tem se apresentado em eventos religiosos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha,
cantando sempre ao lado do Padre José Maurício Peixoto, com peças religiosas como Ave
Maria de Soma e Panis Angelicum. A proposição é de autoria da Legisladora MARIA
AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA. PAULO JORGE CABRAL DE MELLO, natural da cidade de
Maceió, Alagoas, reside em nossa cidade desde a sua infância e já conta com 40 anos de
carreira. Trabalha com estilo acadêmico em suas criações. Retratando cavalos, fisionomias e
paisagens, o artista já participou de diversas exposições e coleciona prêmios. Possuidor de
uma carreira de sucesso, colecionando momentos importantes em seu currículo, dos quais
podemos destacar na década de 70, quando foi ilustrador da revista O Cruzeiro Infantil. No
começo dos anos 80, integrou a equipe da TV Norte Fluminense, criando a logomarca da
emissora e os cenários de seus programas. Foi premiado em três categorias no 1º Salão de
Artes Plásticas e Literatura da Associação Brasileira de Desenho e Artes Visuais (ABD),
realizado no Trianon. Pela justificativa acima referendada, nosso homenageado faz jus ao
recebimento do Diploma da Ordem Municipal do Mérito, tendo em vista que são
preenchidos todos os quesitos necessários para a outorga da comenda. A honraria é de
autoria da Vereadora MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA. WEDSON GEBARA DUMAS,
natural desta cidade de Campos dos Goytacazes/RJ. filho do Sr. Zenilton Dumas e da Sra.
Maria Amélia Dumas, nascido no dia 09 de agosto de 1938, casado com a Sra. Marilute
Dumas. Tem como formação o Curso Técnico de Contabilidade.
Possui as seguintes
especializações: Curso de Contabilidade vinculado à técnica de fiscalização, ministrado pelo
INSS; Curso de Inspeção do Trabalho e Pesquisas de Artifícios Contábeis, ministrado pela

Previdência Social. Ocupou cargos relevantes, tais como: Responsável pelo Setor de
Arrecadação da Agência do ex IAPETEC, em Campos dos Goytacazes; Fiscal da Previdência
Social; Chefe da Fiscalização do INSS; Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e paralelo a
todas essas atividades, ainda se destaca como produtor rural. Desenvolveu excelente
trabalho com grande afinco e muita dignidade em prol da nossa comunidade nas seguintes
entidades associativas: Comodoro no Yacht Club Lagoa de Cima; Clube dos Caçadores de
Campos dos Goytacazes; Diretor de Tiro, Instrutor e Atirador Esportivo no Clube Campista
de Tiro Esportivo; Curso de Instrutor de Tiro concedido pelo Exército dos Estados Unidos,
Fort Benning, Geórgia; Diretor Conselheiro da Cooperativa dos Produtores de Leite; Diretor
Suplente no Sindicato Rural de Campos; Membro da Sociedade de Amigos do 56º Batalhão
de Infantaria, Batalhão Manoel Theodoro e atualmente é Vice-presidente Executivo da
Fundação Rural de Campos. Recebedor de condecorações tais como: Certificado de Amigo
do Batalhão - 56º Batalhão de Infantaria; Diploma de Colaborador Emérito do Exército;
Certificado de Colaboração nas Olimpíadas da 2ª Brigada de Infantaria e Diploma Medalha
da Vitória concedido pela Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. Se justifica, além do
citado acima, a concessão da referida honraria nesta proposição, tendo em vista que nosso
País atravessa uma grande crise moral em todas as suas instituições e nossa juventude
precisa saber que existem homens dignos como nosso homenageado que é exemplo de
cidadão a ser seguido diante do seu caráter irretocável e moral ilibada, se destacando,
sempre, em todas as atividades que exerceu e em nossa sociedade, pela sua competência,
honra, moral e dignidade. A proposição é de autorias do Legislador ABDU NEME. ALFREDO
CLÁUDIO FARIA DIEGUEZ - “IN MEMORIAN”, Campista da gema era filho do Sr. Alfredo
Dieguez Moreiras e D. Jocilia Faria Dieguez. Fez seus primeiros estudos no antigo primário
do Externato Regina, o ginásio e dois anos de curso clássico no Liceu de Humanidades de
Campos. O pré-vestibular no Curso Savart em 1969, ingressando no ano seguinte na
Faculdade de Medicina de Campos, na qual brilhantemente concluiu o seu curso médico aos
28 anos. Fez residência médica em Cardiologia no Hospital das Laranjeiras, para ao voltar a
sua terra natal onde exercer a sua atividade profissional em diversos serviços especializados,
tais como: Pronto Socorro Cardiológico (Pro-Cardiáco), na extinta Clínica Coelho dos Santos,
Na Santa Casa de Misericórdia de Campos. O nosso homenageado teve participação efetiva
na criação do serviço médico da CERJ (hoje Ampla), Médico do SESI, Posto de Urgência de
Guarus, PU da Saldanha Marinho e a sua Clínica particular que formalizou com denodo,
dedicação e carinho dada a sua informalidade carismática e guerreira que com zelo levou
até aos seus últimos dias em abril de 2008, para o grande Oriente Eterno como dizia, e que,
está sob a égide do grande Arquiteto do Universo. O autor desta honraria é o Vereador
ABDU NEME. JOSÉ GASTÃO TEIXEIRA MAGALHÃES JÚNIOR, natural desta cidade, Campos
dos Goytacazes, filho do Sr. José Gastão Teixeira Magalhães e Sra. Laeta Flórita Portelle
Magalhães, nascido no dia 31 de outubro de 1935. Graduado em Odontologia, pela
Faculdade Fluminense de Odontologia da Universidade Federal Fluminense em 14 de janeiro

de 1960, com especialização em Dentística Operatória, Título conferido pelo egrégio
Conselho Federal de Odontologia. Nosso Homenageado foi aprovado pelo Conselho Federal
de Educação MEC para exercer o Magistério Superior na disciplina curricular de Dentística
Restauradora. Ex-professor titular da Faculdade de Odontologia de Campos e Membro da
Sociedade Brasileira de Reabilitação oral e da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas.
Portanto, pela explanação acima justificada, Dr. José Gastão preenche todos os requisitos
para que lhe seja concedido o Diploma da Ordem Municipal do Mérito. O autor da honraria
é o Vereador ABDU NEME. SANDIANO BRUM MELLO, natural desta cidade, nascido em 19
de março de 1977, casado, filho do Sr. Fernando Queiroz Mello e Sra. Sandra Regina Brum
Mello. No inicio de sua vida estudou no Colégio Externado José Bonifácio e terminou até a
5º serie sendo posteriormente transferido para o Colégio Salesiano onde terminou o 2º grau
com 15 anos, prestou vestibular para medicina e foi aprovado, tendo inclusive que fazer
adiamento do serviço militar. Após o termino da faculdade, prestou serviço militar
obrigatório como médico aspirante á tenente, permanecendo por 2 anos, inclusive como
Coordenador da Organização de Saúde -OS, onde foi condecorado com a Medalha de Honra
do Mérito pelo Exercito Brasileiro. Após esse período solicitou baixa do Exercito e iniciou
curso de especialização em Medicina Intensiva no Instituto de Pós-Graduação Médica do Rio
de Janeiro, após o término da especialização foi aprovado em 3º lugar no Concurso Público
para o Hospital Ferreira Machado e posteriormente para médico intensivo do hospital Geral
de Guarus. Trabalhou em São João da Barra, como gestor da urgência e emergência e lá
fundou o RESGATE Atualmente é médico intensivo do Hospital Ferreira Machado, Médico
Regulador de vagas de alta complexidade (UTI) do Município de São João da Barra, Médico
Coordenador e Rotina do UTI da Unidade 2 do Hospital Geral do Hospital Dr. Beda, Médico
Plantonista da UTI do Hospital Beneficência Portuguesa e também atua no Hospital Geral de
Guarus. O autor da honraria é o Vereador ABDU NEME. ANDRÉ FELIPE FALBO FERREIRA,
nosso homenageado é nosso concidadão, quando, através desta Casa de Leis, recebeu o
Título Honorífico de Cidadania Campista, sendo conhecido internacionalmente pelo nome de
Pampa, destacando-se no mundo dos esportes como atacante da Seleção Brasileira de Vôlei,
por 9 (nove) anos, no período de 1985 a 1993, é natural de Recife, Pernambuco, nascido no
dia 24 de novembro de 1964. Formado em Educação Física, cursou Economia e Gestão em
Marketing. Domina os idiomas Inglês e Italiano. Detentor de diversos títulos durante a sua
carreira, dos quais podemos destacar: Tetracampeão Paulista - Campeonato Brasileiro;
Tricampeão Sul-Americano; Campeão Olímpico, em Barcelona, 1992; Campeão Top Four, no
Japão, em 1992 e Campeão da Liga Mundial, em 1993. Pela Seleção Brasileira jogou todos os
principais campeonatos, são eles: 3 Sul-Americanos; 1 Pan-Americano; 3 Mundiais; 3 Copas
do Mundo; 5 Ligas Mundiais; 1 Top Four e 2 Olimpíadas. Uma curiosidade na sua vida
esportiva foi em 1995, quando no Japão, durante as finais da Liga Mundial de Vôlei, realizou
uma cortada de 197 km, sendo recorde mundial até hoje.
Após o encerramento de sua
brilhante carreira esportiva, atuou como Coordenador Geral de Cooperação e Intercâmbio

Internacional no Ministério do Esporte e como Assessor Especial do Ministro do Esporte, no
período de 2001 a 2002. Na sequência fundou a “Pampa Sports”, empresa que atua na área
esportiva e cultural, através de elaboração de projetos voltados as duas áreas, bem como
atuando na área do entretenimento. A partir do ano de 2007 a 2010, foi Secretário de
Esportes do Município de Suzano-SP, em 2011 atuou no segundo mandato do mesmo
Prefeito de Suzano, como Diretor da Secretaria de Planejamento, voltado à área de captação
de recursos do Município, bem como na consolidação de PPP’s (Parcerias Públicas Privadas). Pampa também começou a fazer palestras abordando o tema motivacional,
baseado em suas experiências esportivas e administrativas, viajou para 33 países
representando o Brasil, morou na Itália por cinco anos e no Japão por um ano, além de sua
experiência administrativa no setor público e privado. Dentre as empresas que já palestrou,
podemos citar: VIVO, FORD, BANCO DO BRASIL, GOLLOG, TMKT, CLARO, dentre outras.
Em 2002 lançou um livro, para comemorar os dez anos do ouro olímpico em Barcelona,
chamado “Um por todos e todos por um”, descrevendo a trajetória da Seleção Brasileira de
Vôlei, campeã olímpica em Barcelona, 1992. Pela explanação da justificativa supra citada se
comprova o trabalho público e notório do homenageado da presente proposição, que faz jus
ao recebimento da Ordem Municipal do Mérito. O autor da proposição é o Vereador JORGE
SANTANA DE AZEREDO. EVALDO LACERDA SANTANA, natural de Campos dos Goytacazes,
filho de Odenilda Lacerda Santana e Júlio Santana de Souza, nascido em 22/11/1961, casado
com Joadélia Rodrigues Crespo Santana e pais de Leonardo Davi, Brunela e Hiago. Cursou o
ginásio no Liceu de Humanidades de Campos. Em seguida estudou por dois anos na ETFC
onde frequentou aulas específicas e programas de estudos pertinentes ao Curso de Estradas
e terminou o segundo grau no Colégio Lulo Ferreira de Araújo, em Morro do Coco. Iniciou
sua vida pública em mil novecentos e noventa e três, quando foi eleito Vereador a pedido do
companheiro GAROTINHO e ficou no Poder Legislativo até dois mil e quatro. Atualmente é
Assessor Parlamentar do Deputado Federal ANTHONY GAROTINHO. Sem deixar de ressaltar
que é um homem sensato que atua com seriedade no campo da ciência específica, pois há
dezenove anos atua como farmacêutico prático a frente de sua farmácia, tendo sido
Presidente do Ypiranga Futebol Clube. Pela justificativa acima explanada, nosso
homenageado faz jus ao recebimento da honraria proposta por este Projeto de Decreto
Legislativo, tendo em vista o seu trabalho é público e notório no campo das Ciências. A
iniciativa desta honraria é do Vereador JORGE SANTANA DE AZEREDO. PADRE MURIALDO
GASPARET, nasceu em Caxias do Sul - RS, em 15 de janeiro de 1969, filho do Sr. Giardelino
Gasparet e Sra. Vitória Basso. Cursou Filosofia na Universidade Caxias do Sul (UCS) e
Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Mestre em
Antropologia pela PUC e, atualmente, está fazendo Doutorado também pela PUC. Ordenado
Sacerdote em 07 de julho de 1996, tendo uma experiência de vida com os nômades, entre os
anos de 1986 a 1999, sendo um dos Membros Fundadores da Pastoral dos Nômades do
Brasil (PNB-CNBB) e, por isso, foi o seu Diretor Executivo por seis anos. Em 1999 lançou o

livro intitulado “O Rosto de Deus na Cultura Milenar dos Ciganos”, que foi publicado pela
Editora Paulus. Pós-Graduado em Psicologia Existencial Humanista e Psicanálise Clínica, pelo
Instituto Superior de Ensino do CENSA. Desde 2001, está à disposição da Diocese de Campos
dos Goytacazes, como Vigário Paroquial da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. É
Professor e Assistente Espiritual do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – ISECENSA;
Coordenador da Pastoral Universitária e Professor do Curso de Filosofia Eclesiástica “Sede
Sapiente” no Seminário Maior Maria Imaculada da Diocese de Campos dos Goytacazes.
Portanto, a presente propositura é uma maneira de homenagear pessoas que fixam
residência em nosso Município, realizando trabalhos que enobrecem e contribuem para o
desenvolvimento de nossa cidade. O autor desta honraria é o Legislador RAFAEL PAES
BARBOSA DINIZ NOGUEIRA. ODVAN GOMES SILVA, natural desta cidade de Campos dos
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, nascido no dia 26 de março de 1974 é um futebolista
brasileiro que atua como zagueiro, alcançando a fama quando jogou pelo Clube de Regata
Vasco da Gama nos anos de 1997 a 2001. Revelado pelo Americano Futebol Clube, de nossa
cidade em 1993, tendo passagens por outros times e retornando ao Americano em 1997,
onde disputou o Campeonato Carioca e chamou a atenção Dirigente do Vasco da Gama. Pelo
Clube da Cruz Pátea, conquistou vários títulos, entre eles o Campeonato Brasileiro de 1997,
Carioca e Libertadores em 1998, Torneio Rio-São Paulo de 1999, Copa MERCOSUL de 2000 e
a Copa João Havelange. Sua boa passagem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama rendeu-lhe
a oportunidade de ser escalado e jogar pela Seleção Brasileira, atuando 12 (dozes) vezes
sendo considerado por Vanderlei Luxemburgo, como o zagueiro ideal. Jogou também pelos
times do Madureira, Rio Bananal, União Rondonópolis, Armando Zanata e E.C. São João da
Barra, conquistando alguns títulos para as referidas agremiações. Portanto, pelo que acima
foi justificado, nosso homenageado faz jus ao recebimento da Comenda proposta por este
Projeto de Decreto Legislativo, tendo em vista seu destaque nos esportes. A iniciativa desta
honraria é do Vereador THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA. E CÂNDIDA MEDEIROS
RIBEIRO BARCELOS, natural desta cidade, nascida em 16 de outubro de 1963, nossa
homenageada é Médica Ginecologista e Obstetra, ex-Professora de Farmacologia F. O. de
Campos dos Goytacazes. Dra. Cândida é uma profissional dedicada e cumpridora de suas
obrigações. Especialista em Ultrassonografia, ocupa o cargo de Diretora de Projetos Sociais e
Coordenadora da vacina contra HPV em nossa cidade. Um exemplo de trabalho e dedicação.
Portanto, pela explanação acima justificada, nossa homenageada preenche todos os
requisitos para que lhe seja concedido o Diploma da Ordem Municipal do Mérito. O autor
desta proposição é o Vereador MAURO SILVA. Usando da Tribuna DOM ROBERTO
FRANCISCO FERRERIA PAZ, após a saudação inicial disse que a nossa sociedade é o pilar da
cultura. Prosseguindo disse que a cultura é dinâmica. Como mecanismo adaptativo e
cumulativo, a cultura sofre mudanças. Traços se perdem, outros se adicionam, em
velocidades distintas nas diferentes sociedades. Dois mecanismos básicos permitem a
mudança cultural: a invenção ou introdução de novos conceitos, e a difusão de conceitos a

partir de outras culturas. Há também a descoberta, que é um tipo de mudança cultural
originado pela revelação de algo desconhecido pela própria sociedade e que ela decide
adotar. A mudança acarreta normalmente em resistência. Visto que os aspectos da vida
cultural estão ligados entre si, a alteração mínima de somente um deles pode ocasionar
efeitos em todos os outros. Modificações na maneira de produzir podem, por exemplo,
interferir na escolha de membros para o governo ou na aplicação de leis. Relatando disse
que a resistência à mudança representa uma vantagem, no sentido de que somente
modificações realmente proveitosas, e que sejam por isso inevitável, serão adotadas
evitando o esforço da sociedade em adotar, e depois rejeitar um novo conceito. O
'ambiente' exerce um papel fundamental sobre as mudanças culturais, embora não único: os
homens mudam sua maneira de encarar o mundo tanto por contingências ambientais
quanto por transformações da consciência social. Além disso, a cultura é também um
mecanismo cumulativo. As modificações trazidas por uma geração passam à geração
seguinte, de modo que a cultura transforma-se perdendo e incorporando aspectos mais
adequados à sobrevivência, reduzindo o esforço das novas gerações. E para as considerações
finais disse que vivem numa sociedade globalizada, com a inserção tecnológica e com
identidade cultural, com isso podemos dizer que principal característica da cultura é o
chamado mecanismo adaptativo: a capacidade de responder ao meio de acordo com
mudança de hábitos, mais rápida do que uma possível evolução biológica. O homem não
precisou, por exemplo, desenvolver longa pelagem e grossas camadas de gordura sob a pele
para viver em ambientes mais frios - ele simplesmente adaptou-se com o uso de roupas, do
fogo e de habitações. A evolução cultural é mais rápida do que a biológica. No entanto, ao
rejeitar a evolução biológica, o homem torna-se dependente da cultura, pois esta age em
substituição a elementos que constituiriam o ser humano; a falta de um destes elementos
(por exemplo, a supressão de um aspecto da cultura) causaria o mesmo efeito de uma
amputação ou defeito físico, talvez ainda pior. A reunião foi encerrada, às dezenove horas e
dez minutos e para constar, eu ÁLVARO DE CARVALHO BARROS, Redator de Atas deste
Poder Legislativo, redigi e lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais
membros da Mesa Diretora dos Trabalhos.
ACB.-

