
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0021/2019.                                                    Em, 13 de fevereiro de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. 
JURACI DE OLIVEIRA GONÇALVES.  

 
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, a outorga de Moção de Aplausos a Juraci de Oliveira 
Gonçalves, membro da Guarda Municipal de Cabo Frio, morador do Distrito de Tamoios, onde 
atua pelo município há 30 anos. 

 
Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2019. 

 
 

OSEIAS RODRIGUES COUTO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

 Esta propositura tem a finalidade de conceder a Juraci de Oliveira Gonçalves, nascido no 
dia 02/09/1951, filho do Sr. Nelson Altino Gonçalves e da Srª. Zenith de Oliveira Gonçalves, 
casado com Srª. Marta Braz Tesuma, pai de seis filhos o GM que foi empossado no dia 
14/08/1986, resolveu transformar seu sonho em realidade, que era valorizar toda corporação, fato 
que ele tomou como missão, após 30 anos de serviços prestados. Desde então buscou 
incessantemente meios para tirar "os seus meninos" (como gosta de chama-los) de situações 
vexatórias, como falta de estrutura, apoio, alojamentos e equipamentos. 

Em 2017, imbuído pelo sonho de construir uma sede própria para a Guarda, Juraci iniciou 
uma campanha, juntamente com outros amigos, tais como o Sr. Edson, Luiz Carlos Carnaval, 
Rogério da Consercaf e do Subprefeito Daniel do Couto, com o apoio fundamental de 
comerciantes locais e da comunidade, com doações dos materiais necessários deram início às 
obras da nova base da Guarda Municipal, que para a alegria de todos foi inaugurada em 18 de 
dezembro de 2018, prédio que recebeu o nome do próprio Juraci, em homenagem à sua luta pela 
construção da mesma.    

   Nestas condições, diante da relevante atuação na nossa sociedade é que conto com os 
nobres Edis para essa merecida Moção de Aplausos 


