Sessão Solene da Câmara Municipal
de Campos dos Goytacazes, realizada
em 15 de outubro de 2014.Aos quinze dias do mês de outubro do ano dois mil e
quatorze no Plenário “ÁLVARO LOPES VIDAL”, nesta cidade de Campos dos Goytacazes,
Estado do Rio de Janeiro, ás dez horas e trinta minutos, assumiu a Presidência da Mesa dos
Trabalhos o Vereador EDSON BATISTA, respectivamente, as Primeira e Segunda Secretarias
as Vereadores MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA MARTINS e MARIA AUXILIADORA FREITAS DE
SOUZA. Além de registrarmos as presenças dos Legisladores: JOSÉ CARLOS MONTEIRO,
MARCUS WELBER GOMES DA SILVA, RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA, ÁLVARO
CÉSAR GOMES FARIA, CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS, JORGE SANTANA DE
AZEREDO e DAYVISON DA SILVA MIRANDA. Em seguida foi executado o Hino Nacional
Brasileiro. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o Senhor Presidente deu por
abertos os trabalhos. Pela ordem o Presidente EDSON BATISTA disse que nesta data iremos
outorgar com a ORDEM DO MÉRITO DR. SÉRGIO DINIZ os profissionais com formação
acadêmica exponencial (Extensão, Pós- Graduação, Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado), de naturalidade e/ou cidadania campista, em casos excepcionais, de
naturalidade diversa, porém com relevantes serviços prestados a Municipalidade,
correlacionados a sua área de expertise. Para a saudação inicial usou da palavra MARIA
AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA discorreu com tenacidade e honradez a missão daqueles
que aceitam a abençoada missão de ensinar, que deve especializar-se nessa arte de formar
os caracteres de seus educandos, muito mais do que adestrar-se em passar informações
pura e simplesmente. Prosseguindo disse que é imprescindível que os educadores sejam
realmente mestres, no verdadeiro sentido do termo. Que ensinem com sabedoria,
entusiasmo e alegria. Que exemplifiquem a confiança, a paz, a amizade, o compan heirismo
e o respeito. Por fim, todo professor deverá ter sempre em mente que a sua profissão é
uma das mais nobres, porque é a grande responsável por iluminar consciências e formar
cidadãos do bem. Mestre verdadeiro é aquele que ajuda a esculpir nas almas as mais belas
lições de sabedoria. Verdadeiro professor é aquele que toma das mãos do homem, ainda a
criança, e o conduz pela estrada segura da honestidade e da honradez. Porque o verdadeiro
mestre é aquele que segue à frente, sinalizando a estrada com os próprios passos, com o
exemplo do otimismo e da esperança. Em seguida foi concedida a palavra a Cerimonialista
DANIELA TINOCO RANGEL, que convidou a Srª

ELIZABETH MARIA GOMES DE

SOUZA OLIVEIRA - natural desta cidade de Campos dos Goytacazes, sendo formada em
Direito pela Faculdade de Direito de Campos, Pós-Graduada em Direito do Trabalho e
Legislação Social pela UNESA/OAB-RJ, em Direito Civil e Direito Processual Civil pela
Faculdade de Direito de Campos e em Gestão Municipal pela Fundação Getúlio Vargas. Fez
Especialização em Políticas Públicas e Processo pela Faculdade de Direito de Campos, em
2002. Advogada militante há 37 anos, nas áreas Civil, Trabalhista, Família e Juizados

Especiais Cível e Criminal nas Comarcas de Campos dos Goytacazes/RJ e de inúmeros
municípios, inclusive de outros Estados, possuidora de uma vasta experiência profissional,
atuando, também, como professora, na área de Direito, na Universidade Estácio de Sá e
Faculdade de Direito de Campos dos Goytacazes. Ocupou o cargo de Diretora deste
Legislativo Municipal, no biênio 1990/2000, e, ainda, exerceu funções em vários órgãos e
entidades do nosso Município. O autor da honraria é o Vereador RAFAEL PAES BARBOSA

DINIZ NOGUEIRA. E a Srª MARIA AMÉLIA LOPES RIBEIRO GOMES - Natural desta
cidade de Campos dos Goytacazes, nascida no ano de 1956. Formada com Graduação em
Pedagogia e Pós-Graduada em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade de Filosofia
de Campos, Pós-Graduada em Gestão Municipal pela Fundação Getúlio Vargas,
Pós-Graduada em Gestão Escolar pela Fundação Getúlio Vargas e possuidora de Mestrado
em Pedagogia Educacional. Com uma vasta experiência profissional, sendo sua realização na
área educacional, foi candidata à vereadora por três eleições consecutivas e vem lutando em
prol da educação de qualidade em nosso Município. Exerceu suas atividades docentes
ministrando aulas de Psicologia, Filosofia, Sociologia, Estrutura e Funcionamento de Ensino,
Estágio Supervisionado do Curso de Formação de Professores em diversos Estabelecimentos
de Ensino da Rede Pública e da Rede Particular do nosso Município. A proposição é de
autoria da Legisladora MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA. E com a ORDEM DO
MÉRITO JOÃO DA HORA as figuras proeminentes de nossa sociedade e conferidas
respectivamente, aos profissionais da área de Educação, de naturalidade ou de cidadania
campista. Para escolha dos agraciados será usado o critério do reconhecimento notório dos
feitos e trabalhos realizados em seu âmbito profissional. E para tal concessão serão
escolhidos dois profissionais por ano. Logo após a Cerimonialista convidou a Srª

MARLUCE GUIMARÃES SILVA -

natural desta cidade de Campos dos Goytacazes,

nascida no dia 02 de dezembro de 1935, filha do Sr. Rui Barbosa Modesto Guimarães e
Maria Luiza Rebel Guimarães. Formada pelo Liceu de Humanidades de Campos, como
Professora no antigo curso Normal. Graduada em História pela Faculdade de Filosofia de
Campos (FAFIC), atual UNIFLU. Pós-Graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) em História do Brasil. Atuou como professora de História no Liceu de Humanidades
de Campos e professora titular de História na FAFIC. Foi coordenadora de Estudos Sociais da
Secretaria Municipal de Educação de Campos, coordenando o projeto “Viajando pelos
campos, descobrindo novas raízes”, que tinha por objetivo a visitação de alunos da rede
pública de ensino a prédios históricos de Campos e o projeto “Poetizando a Educação”.
Escritora de diversas obras da disciplina de Estudos Sociais que são utilizadas na educação
do nosso Município. A mesma foi outorgada com a ORDEM DO MÉRITO JOÃO DA HORA,
através de proposição de iniciativa da Vereadora MARIA AUXILIADORA FREITAS DE

SOUZA. E Regina de Oliveira Tonelli - é merecedora de tal honraria pela sua
brilhante trajetória, evidenciada pela sociedade campista, no campo profissional, onde

cumpre com afinco o papel de educadora da Língua Portuguesa. Graduada em Letras: Língua
Portuguesa Literatura Brasileira e Portuguesa / Língua e Literatura Francesa, ela UNIFLU FAFIC, com Pós-Graduação em Língua Portuguesa, Mestrado em Comunicação e Cultura UFRJ e MBA em Gestão Municipal - Fundação Getúlio Vargas. A agraciada desempenha
relevante papel na educação de Campos dos Goytacazes, a partir da tese o professor ensina
e de seus trabalhos púbicos e notórios, é merecedora de tal concessão por parte deste Poder
Legislativo. O autor da honraria é o Legislador RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA.
Em seguida foi franqueada a palavra as homenageadas MARLUCE GUIMARÃES SILVA e
MARIA AMÉLIA LOPES RIBEIRO GOMES. Como também aos Legisladores RAFAEL DINIZ, JOSÉ
CARLOS MONTEIRO, CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS, MARIA DA PENHA DE
OLIVEIRA MARTINS, ÁLVARO CÉSAR GOMES FARIA, MARIA AUXILIADORA FREITAS DE
SOUZA e PAULO ROBERTO HIRANO que primeiramente reverenciaram os agraciados desta
sessão solene e em seguida discorreram a respeito do Professor ou docente é uma pessoa
que ensina uma ciência, arte, técnica ou outro conhecimento. Para o exercício dessa
profissão, requer-se qualificações académicas e pedagógicas, para que consiga
transmitir/ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível ao aluno. É uma das
profissões mais antigas e mais importantes, tendo em vista que as demais, na sua maioria,
dependem dela. Já Platão, na sua obra A República, alertava para a importância do papel do
professor na formação do cidadão. E no Brasil, professor é o profissional que ministra aulas
ou cursos em todos os níveis educacionais, a saber: Educação infantil, Ensino fundamental,
Ensino médio e Ensino superior, além da Educação profissional. A reunião foi encerrada, às
onze horas e trinta minutos, e para constar, eu ÁLVARO DE CARVALHO BARROS, Gerente do
Setor de Redação 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.-

