
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

 

REQUERIMENTO Nº 0129/2018.                                      Em, 24 de setembro de 2018. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
AO SR. HUGO VILELA.  

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
O Vereador 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. Hugo Vilela em homenagem ao Dia Nacional do Surdo, comemorado no dia 26 de 
setembro. 

 
Sala das Sessões, 24 de setembro de 2018. 

 
 

LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

O mês de setembro é marcado por diversos eventos da comunidade surda. Eles são 
voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas 
obtidas ao longo dos anos. Há também um reforço da luta por mais escolas bilíngues, 
nas quais alunos surdos e ouvintes possam aprender e crescer juntos. 

O mês de setembro é marcado por diversos eventos da comunidade surda. Eles são 
voltados para a conscientização sobre a acessibilidade e a comemoração das conquistas 
obtidas ao longo dos anos. Há também um reforço da luta por mais escolas bilíngues, 
nas quais alunos surdos e ouvintes possam aprender e crescer juntos. 

Por conta de tudo isso, setembro é considerado o mês dos surdos e é conhecido 
pela comunidade como Setembro Azul. A razão do azul ser a cor-símbolo tem raiz em 
um passado triste, mas serve como força propulsora para mudanças! 

E em homenagem ao Dia Nacional do Surdo escolhi homenagear o Sr. Hugo 
Vilela. 

Hugo Vilela, empresário, 31 anos, morador de Cabo Frio, formado em Educação 
Física, foi professor na Escola Arlete Rosa Castanho, foi técnico da Seleção de Futsal de 
Surdos de Cabo Frio, hoje está como Presidente da Asurlagos (Associação dos Surdos 
da Região dos Lagos) e está sempre nessa luta em prol dos direitos  das pessoas surdas 
da nossa Região e vem realizando um excelente trabalho à frente dessa Associação.  

Terminando esta justificativa com frases ditas pelo próprio Hugo: 
“QUERO AGRADECER PRIMEIRAMENTE A DEUS POR ME ABENÇOAR 

MUITO MAIS DO QUE MEREÇO”. 
 “NÓS DEFICIENTES PODEMOS FAZER IGUAL A QUALQUER UM”. 
 

 

 

 

 


