
Moção de Aplausos nº 001/2021 
 

Apresento para receber uma Moção de Aplausos, o nome da senhora Ana Caroline 

de Cabral Perdigão. 
 

A senhora Ana Caroline de Cabral Perdigão, casada, mãe de Pedro Cabral Terrola de 

2 anos.  

Assistente Social formada pela Universidade Federal do Rio De Janeiro.  

Pós Graduada em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, pela Escola Nacional de 

Saúde Pública da FIOCRUZ. 

Atua como Assistente Social do Hospital Federal de Ipanema há 8 anos no município 

do Rio De Janeiro. Seu trabalho é voltado para a saúde da mulher, encaminhando e 

fomentando o acesso aos direitos sociais de pacientes, dentre eles, pacientes oncológicos e 

usuários do Programa de DST e AIDS. Como profissional da saúde, está na linha de frente 

de luta contra a COVID-19 durante toda a pandemia.  

Também atuou por 2 anos como Técnica Social, atendendo jovens moradores da 

Comunidade da Rocinha, buscando orienta-los num plano de autonomia e os auxiliando nas 

questões que perpassam sua vida pessoal, trajetória escolar, saúde e profissional. 

Sua trajetória pessoal e profissional sempre foi entrelaçada com a questão social. 

Apesar de ter saído da cidade muito nova, com 16 anos para dar sequência aos 

estudos, sempre esteve atenta as necessidades do município. É membro administradora da 

página Alvinews (Facebook) e por diversas vezes não se absteve em se posicionar sem 

qualquer viés político, em pról de questões importantes para a cidade.  

Há 12 anos realiza a Campanha de Natal Ação Entre Amigos, como idealizadora, 

organizadora e colaboradora. Além de atender as famílias carentes de Alvinópolis tanto da 

cidade como na zona rural, por vezes, suas doações já ampararam instituições sem fins 

lucrativos no Município, como Asilo São Vicente de Paulo (fralda geriátrica), APAE, Creche 

Irmã Helena e Clínica de Reabilitação GILEADE (hoje extinta). Já socorreu famílias 

desabrigadas pelas chuvas, mães carentes (doação de enxoval), enfim, é uma pessoa que não 

mede esforços pelo bem de seus conterrâneos. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Alvinópolis, 12 de abril de 2021. 
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