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REQUERIMENTO Nº 0223/2018.                             Em, 17 de dezembro de 2018. 
 

REQUER MOÇÃO DE APLAUSOS AO SENHOR 
EVANGELOS DOS SANTOS PAGALIDIS.  

 
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 Senhor 
Evangelos dos Santos Pagalidis, pela sua contribuição à nossa cidade ao longo dos 39 anos de 
atuação nas diversas causas de interesse público, destacando-se no Meio Ambiente e na 
Cultura. 

 
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2018. 

 
 

MIGUEL FORNACIARI ALENCAR 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Evangelos dos Santos Pagalidis é paisagista, ambientalista, fiscal municipal concursado 
desde 1979, fotógrafo e agente cultural. Natural de Cabo Frio, Evangelos é o filho mais velho 
de Anna Clara dos Santos Pagalidis e Evange Achill Pagalidis. Também é neto de Clara 
Garcia Terra dos Santos, de linhagem de políticos influentes da cidade no século XIX e de 
Aristides Ferreira dos Santos, vereador desta Casa Legislativa de 1922 a 1927. 

Evangelos Pagalidis iniciou sua vida pública como fiscal municipal, concursado, em 
1979, quando foi indicado pelo Prefeito José Bonifácio Ferreira Novellino a ser o primeiro 
fiscal de saúde de Cabo Frio aos 20 anos! Em 1983, com um grupo de amigos, criou o Projeto 
Bio-Mar-Acervo Marinho de Cabo Frio, que funcionou numa pequena sala do Charitas quase 
um ano. Nesse período o grupo organizou no salão nobre do espaço o Primeiro Encontro de 
Ciências Marinhas de Cabo Frio. O projeto objetivava a construção de um museu 
oceanográfico na cidade. 

Estudante de biologia pela Ferlagos e militante das causas ambientais, Evangelos 
transferiu-se para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, chegando a Coordenador Geral 
de Operações, onde esteve à frente de inúmeras ações junto ao meio ambiente em nossa 
cidade. 

Em 2003, com o Projeto Cabo Frio 500 anos de História, numa iniciativa conjunta entre 
a Câmara Municipal e a Prefeitura, para as comemorações dos 500 anos da descoberta da 
nossa região pelos europeus, Evangelos foi convidado pelo município a desenvolver um 
projeto de memória para a Casa 500 anos. A partir de 2005, assumiu a gestão do espaço onde 
abrigou inúmeros projetos e eventos na área social, cultural e ambiental. Com o final do 
projeto, em 2011, assessorou o Secretário de Cultura até o final de sua gestão em 2012. No 
ano seguinte foi convidado para ser o Curador do Museu José de Dome, no Charitas, onde 
permaneceu até 2016. Em 2017, convidado pelo Governo Municipal, a assumir a revitalização 
do Forte São Mateus, que encontrava-se pichado e vandalizado. Mesmo sem recursos, e com 
o apoio da iniciativa privada, levantou o monumento deixando-o em boas condições para 
visitação. Diante disso, acabou sendo convidado também para realizar uma intervenção na 
Fonte do Itajuru, que também encontrava-se em condições precárias de conservação. Da 
mesma forma, sem recursos da pasta, contou com a iniciativa privada e o apoio da Comsercaf 
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para levantar e colocar em uso um espaço tão importante para a população. Hoje, tanto o 
Forte São Mateus quanto a Fonte do Itajuru, recebem inúmeros alunos e visitantes com os 
espaços totalmente revitalizados.  
 

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2018. 
 
 

MIGUEL FORNACIARI ALENCAR 
Vereador - Autor 

 

 


