
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 114/2018.                                                       Em, 29 de agosto de 2018. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. 

FLÁVIO FRANCISCO DE SOUZA SANTOS. 

 

Em° Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos ao Sr. 

Flávio Francisco de Souza Santos, pelo excelente empenho em ações sociais e no comando do 

Programa Frente a Frente na Jovem TV.  

 

Sala das Sessões, 29 de agosto 2017. 

 

 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

Vereadora - Autora 
 

 

                            

JUSTIFICATIVA: 

O empresário Flávio Francisco de Souza Santos nasceu em 20 de agosto de 1985 em São 

Pedro da Aldeia. 

Atualmente mora em Cabo Frio, mas divide-se entre os municípios de São Pedro da 

Aldeia e Arraial do Cabo onde realiza vários projetos sociais. 

 Em sua cidade natal São Pedro da Aldeia, foi onde o agraciado despertou para os 

trabalhos sociais e culturais. Ainda jovem foi Presidente do Grêmio Estudantil no CIEP 146, 

atuou como Presidente no Movimento Politico jovem Aldeense, foi Coordenador da Juventude e 

também Diretor de turismo. 

Em Cabo Frio, há 6 anos ele promove a tradicional festa de natal da Gamboa, com 

distribuição de presentes para crianças  e com a emocionante presença de papai Noel. 

 Há 4 meses comanda o Programa ‘Frente a Frente com Flávio Santos”  na Jovem TV 

com transmissão ao vivo, simultaneamente, para várias partes do país e do mundo, através da 

internet. O Programa aborda não somente questões politicas e factuais de Cabo Frio, São Pedro 

da Aldeia e Arraial do Cabo, mas, também  dedica uma boa parte da para cultura, valorizando a 

participação dos artistas locais. 

 Em Arraial do Cabo atua no Centro Social  Fuad Zacharias, e implantou a Roda de 

Samba do Galo, evento que chegou a sua terceira edição em agosto deste ano, levando 

entretenimento e oportunidade de renda extra para vários jovens que passaram a trabalhar na 

organização do evento. 

Em face ao exposto, conto os nobres pares para essa merecida  moção de aplausos. 


