Sessão Solene da Câmara Municipal de
Campos dos Goytacazes, realizada em 26 de
março de 2014.Aos vinte e seis dias do mês de março 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, LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES e JORGE SANTANA DE AZEREDO. Além de
registrar a presença dos seguintes Vereadores: ÁLVARO CÉSAR GOMES FARIA, RAFAEL PAES
BARBOSA DINIZ NOGUEIRA, PAULO CÉSAR GENÁSIO DE SOUZA, MARIA AUXILIADORA
FREITAS DE SOUZA, MARCUS WELBER GOMES DA SILVA, MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
MARTINS, KELLENSON AYRES FIGUEIREDO DE SOUZA, MARIA CECÍLIA LYZANDRO DE
ALBERNAZ GOMES, DAYVISON DA SILVA MIRANDA, THIAGO VIRGÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA e
PAULO ROBERTO HIRANO. Em seguida foram executados o HINO NACIONAL BRASILEIRO e
HINO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Havendo número legal e sob a proteção de Deus, o
Senhor Presidente deu por abertos os trabalhos. Em seguida EDSON BATISTA disse que esta
Casa de Leis foi fundada em dezembro de 1652 e era composta de setes Vereadores homens bons - sendo o primeiro Presidente - ÁLVARO LOPES VIDAL. Em 29 de maio de 1677
foi fundada a VILA DE SAN SALVADOR DOS CAMPOS e em 28 de março de 1835 foi elevada a
categoria de CIDADE, através do da CARTA de LEI elevando a VILA de SÃO SALVADOR de
CAMPOS à categoria de CIDADE, que apresenta o mesmo, tal teor: “JOAQUIM JOSÉ
RODRIGUES TORRES, Presidente da Província do Rio de Janeiro - Faço saber a todos os seus
habitantes que a Assembléia Legislativa Provincial Decretou e eu Sancionei a Lei seguinte:”
Art. 1º - A Vila Real da Praia Grande, Capital da Província do Rio de Janeiro e elevada a
categoria de Cidade, com a denominação de Niterói; Art. 2º- Ficam igualmente elevadas a
mesma categoria a Vila de São Salvador dos Campos, com a denominação de Cidade de
Campos dos Goytacazes e a Villa da Ilha Grande com o nome de Angra dos Reis. Mando,
portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da referida Lei
pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteira como nela se contém. O Secretário
desta Província a faça imprimir, publicar e correr. Dado no Palácio do Governo da Província
do Rio de Janeiro aos vinte e oito dias do mês de março do ano de mil oitocentos e trinta e
cinco, décimo quarto da Independência, e do Império - JOAQUIM JOSÉ RODRIGUES
TORRES”. Prosseguindo disse que esta Casa de Leis sente-se honrada por nesta data
outorgar as diversas personalidades de nossa sociedade com a outorga do TÍTULO
HONORÍFICO DE CIDADANIA CAMPISTA, a com COMENDA da mais alta expressão de
reconhecimento de uma comunidade. Na verdade cabe ao PODER LEGISLATIVO a
oportunidade de concedê-la a quantos juntam sua atuação e seus conhecimentos ao esforço
comum pelo progresso social, desenvolvimento econômico e por todas as grandes
aspirações de um povo. Finalizando disse que é com muita alegria, que a Câmara Municipal

de Campos dos Goytacazes, por seus integrantes, recepciona os novos cidadãos campistas,
solidários aos aqui nascidos na busca de melhores caminhos para o amanhã vitorioso que
todos almejamos. . Em seguida foi franqueada a palavra a cerimonialista DANIELA TINOCO
RANGEL, que após a saudação inicial disse que no dia vinte e oito de março de cada ano este
Poder irá sempre reverenciar àqueles que contribuíram para o desenvolvimento
socioeconômico, cultural e politico de nossas terra. E para as considerações finais disse que
a CIDADANIA HONORÁRIA é um título de honraria que uma pessoa de importância recebe
da Câmara Municipal de uma cidade, da Assembléia Legislativa de um Estado (ou DF no caso
do Brasil), da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Ou seja, o Título de Cidadão
equipara a pessoa homenageada a uma adoção oficial. A pessoa agraciada passa a ser um
irmão, um conterrâneo, uma pessoa da terra natal. E pela orem iremos convidar a Senhora
IZAURA COLODETE ANTÔNIO DE SÁ FREIRE, natural de Campo Grande - RJ, filha de Vaneid
Colodete Antônio e Manoel Antônio Filho. A agraciada é Bacharel em Direito pela PUC - RJ
com especialização em Direito Público e Políticas Públicas pela UFRJ. A autoria da
proposição é a Legisladora MARIA CECILIA LYZANDRO DE ALBERNAZ GOMES, pelo
reconhecimento de seu trabalho público e notório frente à Secretaria Municipal de
Assistência a Familia, no qudriênio de 2009 - 2012, da adminsitração da Prefeita ROSINHA
GAROTINHO. Em seguida foi convidada para adentrar ao Plenário a Senhora ROSANGELA
RIBEIRO DA SILVA TAVARES, natural do Município de Mimoso - ES, filha de Magnólia
Augusta da Silva e Luiz Ribeiro da Silva e nascida em 18 de dezembro de 1957. É Bacharel em
Direito pela Faculdade de Direito de Campos, também Bacharel em Turismo pela Plínio Leite
e Pós - Graduada em Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela mesma instituição
de ensino superior de Niterói. A iniciativa é da Vereadora MARIA CECILIA LYZANDRO DE
ALBERNAZ GOMES, em virtude de suas ações frente na Secretaria Municipal de Defesa do
Consumidor. Prossgeuindo foi outorgado com a CIDADANIA HONORÀRIA o Padre
FRANCISCO DE ASSIS SOARES CRAVO, natural de Duque de Caxias - RJ, filho de Nancy Soares
Cravo e Pedro da Silveira Cravo, nascido em 16 de outubro de 1968. Em 1988 entrou para o
Seminário Diocesano MARIA IMACULADA, no Seminário Arquiodiocesano do Rio de Janeiro
cursou Filosofia e licenciou-se em Filosofia pela PUC - RJ. Foi ordenado DIÁCONO, em 1994,
na Catedral Diocesana do Santíssimo Salvador e PADRE em 1995, na Igreja Nossa Senhora
Aparecida em Miracema. O mesmo já exerceu as funções dee Administrador Paroquial da
Igreja de São Sebastião de Campos, Diretor Espiritaul e Professir do Seminário MARIA
IMACULADA em nosa cidader, além de ser Pároco da Igreja São João Batista e Igreja de
Nossa Senhora da Penha, ambas no Município de São João da Barra. E por ocoasião do 10º
aniversdário de Ordenação Sacerdotal, foi condecorado com a MEDALHA TIRADENTES, da
ALERJ pelos seus relevantes serviços sociais e polticos implantados nos mais diversos
Municipios da Região Norte do Estado do Rio de Janeiro. A autora de tal concessão é MARIA
CECILIA ALBERNAZ GOMES. Dando prosseguimento a esta sessão solene foi convidado para
se tornar nosso concidadão o Senhor ALEXANDRE MARTINS GOMES natural de Volta

Redonda - RJ, filho de Isildinha Masrtins Gomes e Ademir Cordovil Gomes e nascido em 31
de março de 1974. Sua contribuição para o engrandecimento de nossa terra está no campo
da religião e aos trinta e quatro anos se tornou Pastor Dirigente da Igreja Evangélica de
Volta Redonda localizxada no Parque Presidente Vargas, aonde vem se dedicando a obra
social com fundamentos nos ensinamentos de Deus e prestando relevantes serviços à
comunidade local. O autor de tal honraria é o Edil ÁLVARO CÉSAR GOMES FARIA. Emseguida
foi convidado a adentrar ao Plenário desta Colenda Câmara o Senhor ALEXANDER DA SILVA
PINTO, natural da cidade do Rio de Janeiro, filho de Tânia Maria da Silva e Fernando Pereira
Pinto, nascido em 02 de janeiro de 1970, chegou a Campos dos Goytacazes em dois mil e
sete e aos trinta e cinco anos se tornou Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus
Filhos da Promessa, sediada no Parque Jockey - Clube, aonde vem realizando diversos
trabalhos sociais e divulgando as obras de DEUS, em tal comunidade. A iniciativa é do
Vereador ÁLVARO CÉSAR FARIA. Prosseguindi foi a vez do Senhor JURANDYR JOAQUIM DA
SILVA se tornar nosso concidadão, através de proposiçãoc de autoria do Legislador ÁLVARO
GOMES FARIA. O mesmo é natural de Itaperuna - RJ, nasdcido em trinta de outubro de mil
novecentos e quarenta e um, casado e pai de quatro filhos. Funcionário Público Federal
aposentado e desde mil novecentos e noventa e cinco o Presbítero JURANDRY DA SILVA vem
se dedicando as obras sociais e religiosas na Igreja Evangélica Congregacional de Volta
Redonda, em nossa Campos dos Goytacazes. Pela ordem o Senhor JOSÉ CARLOS QUEIRÓZ,
natural de Vassouras - RJ, mascido em 21 de setembro de 1954 e filho de Dorvalina dos
Santos Queiróz e José Fernandes de Queiróz e chegou em Campos dos Goytacazes, em dois
mil e nove. Aos trinta e nove anos se tornou Pastor da Igreja Evangélica Congregacional de
Volta Redonda, aonde vem realizando inúmeros trabalhos sociais e religiosos, ressaltando
sempre o nome de DEUS, em todas as ações para os moradores de tal bairro de nossa
cidade. O proponente é o Vereador ÁLVARO CÉSAR FARIA. Já FABIANO DO NASCIMENTO
ANDRADE tornar - se - á nosso concidadão, através de proposição legislativa do Edil
DAYVISON DA SILVA MIRANDA. Natural de Duque de Caxias - RJ vem realziando um trabalho
de grande relevância social, através do Projeto Força Jovem Universal de Campos, com os
seguintes cursos: Auxiliar Administrativo, Inglês, Espanhol, Marketing Pessoal, Garçom,
reforço escolar em Português e Matemática. O citado projetro também se estende no auxilio
com os jovens ex-usutários de drogas e usuários de drogas, além de promover a cultura e o
esporte. Dando prosseguimento ao Cerimonial foi convidado para ser outorgado com a
CIDADANIA HONORÁRIA, o Senhor ANDRÉ FELIPPE FALBO FERREIRA, mais conhecido pelo
condinome de Pampa, pelo mundo internacional do esporte, em especial o vôlei. O
agraciado foi atacante por nove anos da Seleção Brasileira de Vôlei, é natural de Recife - PE e
nascido em 24 de setembro de 1964. Formado em Educação Física, cursou Economia e
Gestão em Marketing, domina os idiomas inglês e italiano e é detentor de vários títulos em
sua vida profissional, Pampa, hoje assume a pasta de Secretário Municipal de Esportes de
Campos dos Goytacazses. O autor da propositura é o Legislador LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE

MENEZES. GERALDO TAVARES DA SILVA, natural de Praça João Pessoa - São Francisco de
Itabapoana, filho de MariaTavares da Silva e Benedito Nogueira da Silva e nascido em 26 de
setembro de 1941. Sua contribuição está voltada para a construção civil, onde atua como
pedreiro e aos dezoito anos veio residir em nossaa cidade e desde daí vem contribuindo
eficazmente para a difusão do esporte amador em Campos dos Goytacazes – Vereador
KELLENSON AYRES KELLINHO FIGUEIREDO DE SOUZA. ROSECLER SILVA DE ALMEIDA, natural
da cidade do Rio de Janeiro, nascida em três de outubro de mil novecentos e sessenta e um,
filha de cariocas e exerce a função de atendente no IBOL – Instituto Brasileiro de
Oftamologia. Pessoa muito prestativa e atenciosa, a homenageada dispensa aos nossos
munícipes toda a atenção e o bom atendimento que lhe é peculiar, fazendo com que esses
se sintam mais confortáveis possíveis, fazendo dessa maneira, jus de tal homenagem or
parte deste Legislativo e KELLENSON AYRES KELLINHO FIGUEIREDO DE SOUZA é o propositor
de tal homnraria. PADRE JOÃO PAULO DE SOUZA, natural de Miracema - RJ, filho de Maria
de Fátima Rodrigues e Plinio Montes de Souza e nascido em 24 de junho de 1980. No ano de
dois mil fez o curso de Filosofia na UNIFLU e em dois mil e dois fez Teologoa no Mosteiro de
São Bento, no Rio de Janeiro. Em seguida ingressou no Seminário Diocesano de Petrópolis no
período de dois mil e três a dois mil e cinco. Após a sua ordenção sarcedotal foi ser vigário
principal na Paróquia de São Fidélis no período de dois mil e seis a dois mil e oito. E hoje irá
se tornar nosso conterâneo com o Título Honorífico de Cidadania Campista proposto pelo
Vereador JORGE SANTANA DE AZEREDO. Em seguida prosrguindo cerimonial foi chamada
para adentrar aso Plenário desta Casa de Leis, a Senhora SIMONE TEIXEIRA, NATURAL da
cidade do Rio de Janeiro, graduada em História pela Universidade Federal de Alagoas,
doutora em Filosofia e Letras pela Universitat Autônoma de Barcelona, Pós - Doutorado pela
Escuela de Estudios Hispanos - Americanos - Consejo Superior de Investigaciones Cientificas,
Sevilla - Espenha. Seu trabalho no campo cultural é público e notório e de reconhecimento
da sociedade campista, sem deixarmos de ressaltar sua pesquisa para a história de nossa
terra, sem deixarmos de ressaltar a Cavalhada de Santo Amaro e outros estudos para a
cultura popular campista. Além de suas pesquisas em arquivos paroquiais de nossa cidade, a
respeito do legado dos indigenas e levantamentos sobre a sua cultura e arte. A proposição é
de autoria da Vereadora MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA, que concede esse título
de honraria a SIMONE TEIXEIRA. Já ANDRÉ RAELI GOMES, natural de Itaperuna - RJ é
Bacharel em Engenharia Civil com ênfae em Produção pela UENF e em Engenharia de
Segurança do Trabalho também pela citada instituição de ensino superior, no ano de dois
mil e três. Atualmente ocupa cargos e funções tais como: Avaliador do MEC em Cursos
Superiores de Tecnologia - CST e Bacharelados - Presenciais e EAD; Diretor de Graduação da
Faculdade Redentor; Coordenador do Curso de Pós - Graduação em engenharia de Produção
da Faculdade Redentor em Campos e além de ser Ptrofessor da Faculdade Redentor e
Inspetor Administrativo do CREA - RJ. A autoria de tal concessão é a Legisladora MARIA
AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA. Em seguida foi convidado a receber o Título Honorífico de

Cidadania Campista o Se]nhor JOÃO CARLOS SCHETTINO DE CASTRO, através de projeto de
decreto legislativo de autoria do Vereador MARCUS WELBER GOMES DA SILVA. O agraciado
é natural da cidade de Leopoldina, Estado de Minas Gerais, filho de Francisca Tereza
Schettino de Castro e Sebastião de Castro Martins, nascido em 29 de março de 1961 e
formado em Técnico em Edificações e Técnico em Segurança do Trabalho, além de ser
Professor/Coordenador do Curso de Segurança do Trabalho no CEES - Centro Especializado
em Saúde, além de contribuir eficazmente para o setor secundario de nossa Planície Goitacá.
Dando prosseguimento ao cerimonial foi convidado a adentrar o Plenário desta Casa de Leis
o Senhor ELIAS DE SOUZA MOREIRA, natural da cidade de Itaperuna, nascido em 25 de
agosto de 1954 e filho de Malvina de Souza Moreira e Antônio Lino Criado de Jesus. Casado,
pai de dois filhos, á aposentado do Banco do Brasil e Pastor da Igreja assembléia de Deus,
com inúmeros trabalhos notórios nos campos da ciência (Religião) e scial de nossa cidade. A
proposição é de autoria do Legislador PAULO CÉSAR GENÁSIO DE SOUZA. Em seguida o
Sernhor LEONARDO SILVA DOS SANTOS foi homenageado com a adoção oficial de nossa
cidade com o Título Honorífico proposto pelo Vereador THIAGO VIRGILIO TEIXEIRA DE
SOUZA, sendo mesmo natural da cidade do Rio de Janeiro. Já o Deputado Federal JÚLIO LUIZ
BAPTISTA LOPES, natural da cidade do Rio de Janeiro, graduado e pós - graduado em
Administração Escolar e Masrketing, foi reeleito Deputado Federal em dois mil e dez. Mas a
sua trajetória politica se iniciou em dois mil e dois com projetos de leis de grande relevância
para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Também foi relator do Projeto de Lei
5.296 que culminou com a edição da Lei de Saneamento Básico - Lei 11.445 - 2007, que
instituiu o novo marco regulatório para o setor. Outyro marco de sua trajetória politica foi a
sua luta pela Regularização Fundia´ria de Comunidades do Rio de Janeiro, principalmente da
Rocinha e do Vidigal e hoje responde a pasta da Secretaria Estudual de Transportes. O
mesmo se tronará nosso cidadão honrário através de projeto de Decreto Legislativo de
autoria do Legislador THIAGO VIRGILIO TEIXEIRA DE SOUZA e ROBERTA DE PAULA OLIVEIRA
LIMA MOURA, natural de Santa Rita do Ibitipoca, Estado de Minas Gerais, casada, mãe de
dois filhos, de hoje em diante será mais uma cidadão honorária, através da propositura do
Edil THIAGO VIRGILIO. A mesma é Assitente Social graduada pela UFF, com Pós - Graduação
em Estratégia de Saúde da Família pela Faculdade Redentor. E em contrapartida é pregoeira
habilitada, possui cursos de formação em Ouvidoria e experiência adminsitrativa no setor de
compras na área da saúde local. E no ano de dois mil e sete consta em seu curriculum vitae
que foi a responsável pela implantação da OUVIDORIA na Câmara Municipal de Campos dos
Goytavazes. PASTOR GASPAR CARNEIRO DE ARAÚJO - Natural de Franca, Estado do
Maranhão, nascido no dia 18 de setembro de 1946, casado há 37 anos com a Sra. Valdicéa
Gomes de Araujo e pai de 03 filhos, mudou-se para Campos dos Goytacazes em 1972,
estudou no Colégio Batista Fluminense na área de Magistério, depois cursou bacharelado
em teologia pelo Seminário Teológico na mesma instituição, Pós-graduado em Geografia
Histórica do Novo Testamento, pelo Seminário Teológico Batista de Niterói. Iniciou o

Magistério no dia 15 de março de 1975, em São Francisco de Itabapoana, pastoreando nas
cidades de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, depois na cidade de
Imperatriz, no Maranhão, São Paulo, retornou para o nosso Município em 1993, onde se
encontra pastoreando na Igreja Batista do Parque Lebret até a presente data. Homem
íntegro e de moral ilibada, já ocupou diversos cargos na denominação Batista, dentre eles
podemos citar: Presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil Subseção Campos, da
Comissão de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil Seção Fluminense,
Vice-Presidente da Associação Batista da Planície, Membro do Conselho Deliberativo da
Convenção Batista Fluminense. Portanto, pela explanação acima justificada, nosso
homenageado faz jus ao recebimento do Título de Cidadania Campista, pelo seu trabalho
público e notório para o desenvolvimento religioso de nossos cidadãos. O autor da honraria
é o Legislador JORGE SANTANA DE AZEREDO. E pela ordem foi reverenciado com o Titulo de
Cidadão Honorário de Campos dos Goytacazes o Padre NELSON ANTÔNIO LINHARES DE
SOUZA, natural da cidade de Sabará - MG, filho de Nelsina Ribeiro Linhares e Antônio
Arsênio de Souza, e graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora - 1984 a
11986 e em Teologia pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus - Belo
horizonte - MG. Sem deixar de ressaltar sua licenciatura em Psicologia pela Universidade
Estácio de Sá - RJ - 2005 -2009. Também é Pós - Graduado em Psicanálise pelo ISECENSA –
2011 e, é com prazer que esta Casa de Leis concede tal honraria ao Padre NELSON LINHARES
pela sua parcela de contribuição no campo social, em especial com a área de docência com
jovens, assessoria de grupos popuilares, supervisão de grupos da juventude e orientação
profissional. Mas é no campo religioso que PADRE NELSON LINHARES realiza trabalhos
públicos e notórios, com sua habilidade de relacionar-se com equipes e fácil relacionamento
interpessoal. Em 1991 foi ordenado a Sacerdote, no biênio 1992/93 trabalhou como
Missionário na cidade de Presidente Kennedy - Diocese de Cachoeiro de Itapemirim - ES. Em
1994/1996 foi professor de jovens seminaristas em Coronel Fabriciano - MG; 1997/2002 foi
professor e formador de seminaristas do Ensino Médio em Juiz de Fora - MG; 2003/2008
atuou com tenacidade como Pároco da Paróquia Santo Afonso - Arquidiocese do Rio de
Janeiro e de 2009 até a presente data é Reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, em nossa cidade. E em reconhecimento pelo seu trabalho público e notório, como
homem escolhido de Deus para o Sacerdócio, trabalhando com muita fé, na elevação da
espirtualidade e dignidade dos fiéis da Igreja Católica, tornar-se-á neste momento nosso
concidadão, uma pessoa de nossa terra e cidadão honorária através de propositura de
autoria dos Legislasdores RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA e MARIA AUXILIADORA
FREITAS DE SOUZA. Em seguida o Padre NELSON ANTÔNIO LINHARES DE SOUZA falou em
nome de todos os agraciados desta sessão solene, após a saudação inicial disse que temos
vinte e três anos de sacerdócio, estamos nesta cidade há cinco anos quando fomosc
designado paras dirigirmos o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje nos
tornamos concidadão e a cidadania honorária é um título de honraria que é concedido pela

Câmara de Veredores, Assembléia Legislativa, Câmara dos Deputados ou Senado Federal. Ou
seja, desta data em diante passamos a ser um conterrâneo da cidade de Campos dos
Goytacazes. Prosseguindo fez citação a MATEUS - Capitulo 5 - Sal e luz - "Vocês são o sal da
terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto
para ser jogado fora e pisado pelos homen; "Vocês são a luz do mundo. Não se pode
esconder uma cidade construída sobre um monte; “E, também, ninguém acende uma
candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e
assim ilumina a todos os que estão na casa. E assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus”.
Relatando explanou com tenacidade sobre a missão do homem público, de ser SAL e ser LUZ,
a respnsabilidade de atender aos anseios dos “nossos munícipes” e criarem alavancas para o
desenvolvimento de nossa Planície Goitacá. Continuando fez citação a um pensamento de
FERNANDO PESSOA, que apresenta o seguinte teor: “Para ser grande, sê inteiro: nada. Teu
exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és. No mínimo que fazes. Assim em
cada lago a lua toda. Brilha, porque alta vive”. E fez referências ao “individualismo” que
assola a sociedade brasileira e a mudança no perfil religioso da população, nos últimos
cinquenta anos. Carecemos de politicas de desenvolvimento social. A maioria da população
brasileira vive em sua maioria, em condições muito precárias, beirando quase sempre a
miséria e nos dando um novo cenário urvbano, juntamente com a violência e a falta de DEUS
em milhares de corações... E para as considerações finais disse que nos devemos colocar a
serviço da sociedade, porque vivemos no egocentrismo, portanto precisamos acreditar em
projetos onde a comunidade seja o CENTRO e parendemos amar Campos dos Goytacazes.
Nada mais justo do que agradecermos tal homenagem e esperamos sempre contribujir
através de nossas metas e projetos no social e no reliogioso para o engrandecimento dessa
cidade que nos adotou oficialmente como seu “filho”... Em seguidas usaram com honradez
da palavra o Padre JOÃO PAULO DE SOUZA e Deputado Federal JÚLIO LOPES, onde
ressaltaram em suas respectivas explanações o desenvolvimento da Terra de Benta
Pereira, resplandecendo dessa maneira, no cenário estadual e nacional. E para
considerações finais o Presidente EDSON BATISTA deu por encerrada esta sessão solene de
CIDADANIA HONORÁRIA. A reunião foi encerrada, às dezenove horas e quinze 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.-

