
 
 

 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 056/2018.                                   Em, 16 de outubro de 2018. 

 
CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO-FRIENSE 

AO SR. ANTÔNIO AUGUSTO LUZ SILVEIRA. 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica concedido ao Sr. Antônio Augusto Luz Silveira, o Título de Cidadão 

Cabo-friense, que lhe será entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2018. 

 

 

OSÉIAS RODRIGUES COUTO 

Vereador - Autor 

 

 

Artigo 183 - § 2º do Regimento Interno. 
 
________________________________ 
 
________________________________  
 
________________________________  
 
________________________________  
 
________________________________  
 
________________________________ 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Sr. Antônio Augusto Luz Silveira, nascido no dia 26 de junho do ano de 1947, na 

pacata cidade de Pirapetinga Minas Gerais. Teve seu primeiro contato com o Município em 

1981, aonde veio pela primeira vez passar férias, em Unamar, com sua esposa e filho na casa 

de praia de amigos. Gostou tanto do local, que logo construiu uma casa para passar as férias e 

logo depois, em 1995, iniciou sua trajetória como comerciante no bairro, abrindo uma 

vidraçaria “Pai e Filho”, onde estabeleceu domicílio juntamente com a família. 
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Sr. Antônio, muito simpático e carismático, entrava e saía da casa de seus clientes com 

muito respeito e carinho, prestando um serviço de excelência, e assim foi fazendo grandes 

clientes e amigos. Na execução de seus trabalhos foi percebendo a carência de cores nas casas 

por onde passava. Foi então que resolveu, juntamente com seu filho, nora e esposa ampliarem 

os negócios e iniciou a loja “Aquarela Tintas”, a pioneira no Distrito de Tamoios, uma 

empresa familiar que vem colorindo a expansão de Tamoios com muita dedicação e carinho. 

Hoje fala com muito carinho e orgulho de Tamoios, pois foi acolhido juntamente com 

sua família.  

Atualmente Sr. Antônio vive feliz e realizado em Tamoios. Com a certeza valeu a 

pena tudo que investiu nesse lugar, tanto no lado econômico, como pessoal. Não se vê 

morando em outro lugar, porque fincou suas raízes e acredita que ainda pode contribuir mais 

um pouco com o lugar que escolheu para viver. 

 

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2018. 

 

 

OSÉIAS RODRIGUES COUTO 

Vereador - Autor 

 


