
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0174/2018.                                                 Em, 29 de outubro de 2018. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS A 
FACTUM INSTITUTO DE PESQUISA E OPINIÃO.  

 
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 a Factum 
Instituto de Pesquisa e Opinião por sua destacada atuação em nosso município. 

 
Sala das Sessões, 29 de outubro de 2018. 

 
 

EDILAN FERREIRA RODRIGUES 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

A Factum Instituto de Pesquisa e Opinião atua no Estado do Rio desde maio de 2003, e 
nesses 15 anos de trabalhos realizados teve como seu maior palco de atuação a Região dos 
Lagos e a cidade de Cabo Frio, onde desenvolve um trabalho de excelência em seu segmento, 
acertando sempre com exatidão o resultado de suas pesquisas, seja no campo eleitoral, 
empresarial ou institucional ajudando a melhorar a qualidade de vida de nossos moradores. 

Seu fundador é Álex Garcia (alcunha de Alessandro Jezini Garcia), Mercadólogo por 
formação acadêmica e com título de Doutorado concedido pela ABD (Associação Brasileira 
de Desenho, fundada em 1944).  

Na comunicação Álex Garcia tem mais de 20 anos de experiência atuando em TVs, 
Rádios, Jornais e Mídia Virtual, atuando nas rádios Búzios, Ondas, Aldeia FM e Energia FM, 
foi apresentador ou diretor de TV nas emissoras Cabo Frio TV, Forte TV, TV Litoral, Lagos 
TV e Jovem TV. Apresenta o Programa Cartão Vermelho sendo editor chefe do Blog Cartão 
Vermelho (no ar desde janeiro de 2010). 

Álex Garcia é empresário no ramo de marketing e estatística com atuação também como 

assessor no mesmo segmento em órgãos públicos, foi Secretário Municipal de Estatística da 

Prefeitura de Cabo Frio (2013/2016) é Diretor de Projetos Especiais da Prefeitura de Arraial 

do Cabo (2017/Até a presente data). Autor de diversas campanhas publicitárias, políticas e 

empresariais, detentor de diversas comendas culturais e títulos honoríficos, inclusive sendo 

detentor de Moção de Aplausos pelas Câmaras de Vereadores da cidade de Araruama e Cabo 

Frio, detentor do título de cidadão cabo-friense (2013). 

 A atuação da Factum Instituto de Pesquisa e Opinião e do Álex Garcia se fundem em 

uma só ação, e isso foi o diferencial para essa trajetória de 15 anos de muito sucesso.  

 


