Sessão Solene da Câmara Municipal de
Campos dos Goytacazes, realizada em 22 de
outubro de 2014.Aos vinte e dois 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 e em seguida convidou os Legisladores ALEXANDRE
TADEU BARROS ESTEVES DE ARAÚJO, MARIA AUXILIADORA FREITAS DE SOUZA e LUIZ
ALBERTO OLIVEIRA DE MENEZES para compor a Mesa Diretora dos Trabalhos. Comparecem
a este ato solene do Poder Legislativo os Edis: RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA,
CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS, PAULO ROBERTO HIRANO, MIGUEL RIBEIRO
MACHADO e MARCUS WELBER GOMES DA SILVA. Em seguida foi executado o HINO
NACIONAL BRASILEIRO e usou da palavra a Cerimonialista DANIELA TINOCO RANGEL, que
em seguida fez a leitura da sinopse das ORDENS DO MÉRITO Dr. MÁRIO FERRAZ SAMPAIO,
OSWALDO MARTINS e ORDEM DO MÉRITO RENATO BARBOSA. Usando da palavra o
Presidente desta Casa de Leis EDSON BATISTA disse que nesta data iremos reverenciar e
homenagearmos figuras proeminentes que se destacaram nos diversos segmentos de
Campos dos Goytacazes.

CLAUDIA ELEONORA RIBEIRO ALVES

- Natural desta

cidade de Campos dos Goytacazes, filha do Sr. Elson Alves das Chagas e Ademia Ribeiro
Alves. Estudou no Liceu de Humanidades de Campos e com formação acadêmica em
Publicidade e Propaganda e Jornalismo, pela Faculdade de Filosofia de Campos. Começou
sua carreira na extinta TV Norte Fluminense como repórter, exercendo a profissão de
telejornalista há mais de vinte anos, atuou como repórter, apresentadora e coordenadora de
produção na TV Serra Mar e Inter Tv, afiliadas da Rede Globo de Televisão. E a t u a l m e n t e
ocupa o cargo de Gerente de Jornalismo da TV Record, onde coordena equipes com atuação
no norte, noroeste, baixada litorânea e região dos lagos, estando, também, a frente do RJ
Record como apresentadora. A proposição é de autoria do Vereador ALEXANDRE TADEU
BARROS ESTEVES DE ARAÚJO. E

FRANCISCO PESSANHA JÚNIOR - Nasceu no bairro

da Lapa, nesta cidade no ano de 1944. É radialista, repórter por excelência, cronista
esportivo com militância marcante na imprensa campista desde 1961, tendo passado pelas
principais emissoras de Campos como a Campos Difusora, Continental, Cultura e rádio
Cidade. Em 1962, participou da transmissão da final do Campeonato Mundial Interclubes, no
Maracanã, na final histórica entre Santos e Milan. No final da década de 70, começou a
cobrir as atividades do Americano para o Jornal Folha da Manhã, época em que viajou pelo
Brasil quando Americano e Goytacaz iniciavam a disputa do Campeonato Estadual e do
Campeonato Brasileiro da Série A (primeira divisão). Em 1981, acompanhou o Americano em
sua primeira excursão internacional ao Oriente Médio como jornalista da delegação,
presença que se repetiu em 1984, em nova viagem do alvinegro campista àquela região do

continente asiático. Nas duas excursões, trabalhou para o jornal A Notícia como
correspondente. No ano de 1998, Pessanha Filho participou da cobertura da Copa do
Mundo, disputada na França, pela Rádio Cultura de Campos. Na ocasião, também cobriu o
evento para a antiga TV Norte Fluminense. Por último, depois de longos anos na
reportagem, passou a trabalhar como comentarista na Rádio Cultura, hoje Record.
Atualmente é sócio perpétuo da ACERJ (Associação de Cronistas Esportivos do Estado do Rio
de Janeiro) e também da ABRACE (Associação Brasileira de Cronistas Esportivos). Foi
também supervisor e treinador de futebol das categorias de base do Rio Branco e do
Goytacaz, em 1968/69. A iniciativa da outorga Dr. MÁRIO FERRAZ SAMPAIO foi da MESA
EXECUTIVA.

CLAUDIO FRANCISCO CORREA VALADARES - O agraciado é filho de

Enorides Correa Valadares e Francisco Valadares Nogueira, natural de Campos dos
Goytacazes, nascido em 20/05/1951. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto
Metodista Bennett, no período de 1972 a 1977. Mestrado em Engenharia Civil pela
Universidade Federal Fluminense - UFF - Título da Tese: Metodologia pata Processos de
Implantação de Canteiros de Obra em Edifícios Residenciais na Cidade de Campos dos
Goytacazes. Foi o coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo de 2005 a 2011, do
Centro Universitário Fluminense - FAFIC-UNIFLU. Foi elaborador do Projeto Arquitetônico e
Paisagístico do Parque Alberto Sampaio - PMCG, no ano de 1985 e foi responsável pela
Implantação de Núcleo Metodista em Altamira - Faculdades Integradas Bennett - 1974.
Claudio Francisco Correa Valadares é um arquiteto que tem a arte e técnica de projetar e
edificar o ambiente habitado pelo ser humano. Neste sentido, trata destacadamente da
organização do espaço e de seus elementos: em última instância lidaria com qualquer
problema de agenciamento, organização, estética e ordenamento de componentes em
qualquer situação de arranjo espacial. No entanto, normalmente ele associa-se diretamente
ao problema da organização do homem no espaço, assim é o seu trabalho público e notório
para a sociedade campista. O autor da concessão da Ordem do Mérito Oswaldo Martins é o
Líder do Governo, PAULO ROBERTO HIRANO. JEFFERSON

MANHÃES DE AZEVEDO -

O agraciado é graduado em Engenharia Elétrica com Habilitação em Sistemas e Computação
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1990, tem Mestrado em Informática pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2001 e Doutorado em Engenharia de Sistemas e
Computação pela COPPE/UFRJ. atualmente é professor do Instituto Federal Fluminense.
Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Redes de Computadores
e Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade, atuando, principalmente, nos seguintes
temas: inclusão digital, políticas públicas de informática, governança eletrônica e redes de
computadores. A proposição é de autoria do Legislador MARCUS WELBER GOMES DA SILVA.

RENATO CÉSAR ARÊAS SIQUEIRA - Nosso homenageado é graduado em Arquitetura
e Urbanismo pela Universidade Santa Úrsula, em 1991, com formação complementar em
Questão Ambiental do Século XXI, feita na Universidade Federal Fluminense, no ano de
2012. Possui cursos de CAD, Engenharia de Avaliações e Perícias Judiciais, PPA, LOA, LDO e

Engenharia de Custos. Apresenta um currículo com vasta experiência profissional, tendo
atuação em arquitetura e urbanismo, com especial atenção na habitação de interesse social,
perícias técnicas, bio-arquitetura e planejamento de cidades. Autor do projeto de
arquitetura e paisagismo do Parque Modelo de Geração de Energias Alternativas/UENF.
Desenvolve projetos 2D (CAD)e 3D (Sketchup). Atualmente ocupa o cargo de Diretor
Administrativo e Financeiro do Observatório Social de Campos. Foi premiado no 54 IFHP
(International Federation for Housing and Plannig) World Congress, realizado em Porto
Alegre, em 2010 - Construindo Comunidades para as Cidades do Futuro. Condecorado
também com a Menção Honrosa, cedida pela CODEMCA - Prefeitura Municipal de Campos
dos Goytacazes. A indicação da Ordem do Mérito Oswaldo Martins é de autoria do
Legislador CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS. E ROBERTO RAUL WAGNER O homenageado é formado a nível de 2º grau em Técnico em Edificações (antiga ETFC) , hoje
IFF e a nível superior em Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Integradas Silva e Souza,
no Rio de Janeiro -FAUSS. Trabalhou na construção de seis estações de metrô no Rio de
Janeiro, na construção do Rio Sul Shopping Center e na construção do Centro Empresarial
Rio, em Botafogo/RJ., pela Empresa Marmifera Serv. e Construções -=ODEBRECHT. Atua
como Arquiteto e Urbanista, há 23 anos, com mais de 600 projetos residenciais, comerciais,
de lazer, recreativo, institucional e religioso. Possui centenas de projetos de regularização de
áreas de terra em áreas urbanas e há 14 anos ocupa como Servidor Público Municipal
Efetivo o cargo de Fiscal de Obras e Urbanismo pela Prefeitura Municipal de Campos dos
Goytacazes. A concessão da honraria é de iniciativa do Edil MARCUS WELBER GOMES DA
SILVA. E a ORDEM DO MÉRITO RENATO BARBOSA - Será conferida através do
reconhecimento notório dos feitos e trabalhos realizados nas áreas de petróleo gás e
tecnologia e hoje esta Casa de Leis outorga com a mesma CRISTÓVÃO PEIXOTO DE SOUZA
faz jus à honraria da presente proposição, tendo em vista sua trajetória e experiência
profissional, estando há 32 anos na PETROBRÁS PETRÓLEO S&A, ocupando, atualmente, o
cargo de Técnico de Perfuração de Polos Senior. E o autor da comenda é o Vereador
MARCUS WELBER GOMES DA SILVA. A reunião foi encerrada, às dezessete horas, 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.-

A reunião foi encerrada, às onze horas e cinco 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.-

