
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 125/2018.                                                   Em, 17 de setembro de 2018. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. 

EDÉSIO MARTINS FILHO. 

 

 Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

A Vereadora que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse público, 

Requer à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos ao Sr. Edésio Martins 

Filho. 

 

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2018. 

 

 

ALEXANDRA CODEÇO 

Vereadora - Autora 

 

                             

JUSTIFICATIVA: 

O Senhor Edésio Martins Filho é natural de São Gonçalo, nascido em 17 de outubro de 

1946, Engenheiro Eletricista, empresário, proprietário da Empresa Montacon Engenharia Ltda. 

Filho dos saudosos Edésio Martins e Idajara de Oliveira Martins. 

 No ano de 2006, ou seja, há mais de 10 anos construiu sua residência no bairro Ogiva, 

onde reside atualmente, sendo que possuía uma casa no Peró desde a década de 90, onde 

frequentava em fins de semana. 

No ano de 1954, sua família fixou residência na Cidade de Cabo Frio, trazido pelo seu 

pai, Edésio Martins, que veio participar da construção da Companhia Nacional de Álcalis, no 

Arraial do Cabo, como chefe da montagem eletromecânica, além de participar da construção da 

Cia. Álcalis, constituiu o sindicato dos trabalhadores da Álcalis, primeiro sindicato do Município 

de Cabo Frio, e se tornou o primeiro Presidente, construindo a sede do sindicato que lá existe até 

hoje. 

A família retornou para morar em Niterói, no ano de 1967, com o intuito de dar 

continuidade ao estudo dos filhos.  

No ano de 1970, os pais do agraciado, retornaram a residir em Cabo Frio após o 

casamento de seus filhos, reintegrando os mesmos a convivência, mesmo que em visitas 

periódicas, a nossa Cidade. 

O pai do agraciado, o Sr. Edésio Martins, morando na Cidade de Cabo Frio, foi visitado 

pelos políticos, Sr. Leonel Brizola, Darci Ribeiro e Bocaiuva Cunha, juntamente com o Cabo-

friense, Sr. Plinio Ferreira, convidando-o para participar da fundação do Diretório do Partido 

Democrático Trabalhista - PDT, onde assumiu o cargo de diretor financeiro na data de sua 

fundação, no ano de 1981, tendo o PDT, já participado do ano político de Cabo Frio, em 1982. 
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O Sr. Edésio, com o objetivo principal de contribuir com o crescimento desta Cidade, 

passou a frequentar Cabo Frio, procurando constituir estrutura sólida em patrimônio e trazer 

crescimento e enriquecimento técnico, aos moradores da região, em sua área de atuação, a 

energia elétrica, quando iniciou com a CERJ/AMPLA/ENEL, contratos de serviços e projetos e 

de serviços de distribuição elétrica para melhores atendimentos aos usuários desta cidade, 

prestando serviços para esta região há mais de trinta anos, formando profissionais técnicos e 

engenheiros em serviços técnicos de energia com qualidade. 

Em obras especiais, realizou modernos projetos de redes elétricas subterrâneas e 

iluminação, para empreendimentos de porte a serem construídos em Cabo Frio, enriquecendo seu 

potencial de turismo, como: Marina Cabo Frio, Empreendimento Costa do sol e av. João 

Nogueira e o condomínio Alphaville, na estrada do Guriri. 

Em trabalhos sociais cooperou com a melhoria de qualidade de vida de diversos 

moradores da Cidade de Cabo Frio, em especial, do Jardim Esperança e adjacências, 

participando, também, do projeto bandeira Azul para a praia do Peró, sendo membro integrante 

do grupo Amigos do Pero. 

Seu próximo objetivo é realizar projetos e obras de revitalização do Centro Histórico da 

Passagem, onde certamente irá cooperar para se tornar um polo gastronômico e de turismo 

internacional, assim como realizou para o Centro Histórico de Paraty-RJ, com o enterramento das 

redes elétricas de energia, de IP e de telecomunicação e, também, criar meios para 

internacionalizar o esporte em conjunto com o turismo de Cabo Frio e trabalhar para trazer 

benefícios e integração social aos bairros mais carentes e populosos de Cabo Frio, através de 

práticas e educação esportivas.  

O Senhor Edésio Martins Filho é uma referência ilustre nas áreas empresariais, sociais e 

ambientais, demostrando sempre preocupação com os assuntos relacionados ao desenvolvimento 

da nossa Cabo Frio, a qual ele se declara apaixonado por suas belezas naturais, clima, e pelo povo 

acolhedor. 

 
Sala das Sessões, 17 de setembro de 2018. 
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