
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0038/2019.                                                     Em, 13 de março de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
SR. EDIR FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA (SEU 
DICO).  

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 
REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos ao Sr. 

Edir Francisco da Silva Oliveira (seu Dico), pelos serviços prestados em nosso Município. 
 

Sala das Sessões, 13 de março de 2019. 
 
 

LETÍCIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereadora - Autora 

 
JUSTIFICATIVA: 

O Senhor Edir Francisco da Silva Oliveira (seu Dico), nasceu em 05 de agosto de 1945, 
portanto com 71 anos, nascido em Cabo Frio, no Bairro Passagem, filho de Francisco 
Cardozo de Oliveira e Cândida da Silva Oliveira. É casado com a senhora Maricélia Alves da 
Silva com quem teve 2 filhos, Ângelo Francisco da Silva Oliveira, formado em contabilidade 
e atualmente oficial do corpo de bombeiros e Anderson Alves da Silva Oliveira, doutor em 
matemática. Avô de 4 netos, onde o mais novo tem apenas 7 meses de vida.  Seu Dico 
como é carinhosamente chamado por todos, trabalhou como mecânico, motorista de ônibus, 
caminhoneiro até chegar a Prefeitura de Cabo Frio em 1998, aonde há mais de dez anos vem 
servindo a Secretaria de Saúde assim, como as demais Secretarias, onde com sua moto bis 
azul imbuído de um grande espírito de solicitude atende a todos esteja sol ou chuva, levando 
processos de secretaria em secretaria, ou serviços bancários relevantes. É um homem de 
coração nobre, que emprega boa parte do seu tempo para praticar o bem, para fazer outras 
pessoas felizes. Portanto, é digno desta homenagem, que mesmo simples, em forma de Moção 
de Aplausos, reflete o reconhecimento e a gratidão que este Poder Legislativo tem pelo 
Senhor Edir Francisco da Silva Oliveira. 
 

 


