
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0081/2019.                                                            Em, 11 de abril de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
ILMO. SR. ENIR CARLOS DA SILVA, PELOS 
RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO.  

 
Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

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

Sr. Enir Carlos da Silva, pelos relevantes serviços prestados de informação a toda a sociedade do 
nosso Município.  

 
Sala das Sessões, 11 de abril de 2019. 

 
 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 
Vereador - Autor 

 
 
JUSTIFICATIVA: 

Enir Carlos da Silva, brasileiro morador de Cabo Frio, Pastor Evangélico, presidente da 
Associação dos moradores do Bairro Tangará, já há dois anos, casado, pai de três filhas, avô de 
três netos. 

 Homem simples, e de fé, e pagou do próprio bolso pela limpeza das ruas do bairro, como 
também a reforma da praça e quadra de esporte, brinquedos da praça e da quadra de areia, todos 
os bancos da quadra de Skate e ainda organiza festa para a criançada com doces, brinquedos, 
deve-se dizer, que realizou essas atividades por anos, sem nenhuma ajuda da Prefeitura, que a 
mesma abandonou os moradores do bairro própria sorte, e por não se contentar pelo desprezo das 
autoridades competentes, procurando dar dignidade aos moradores realiza essas tarefas com fé, 
força e coragem. 
 E, por não aceitar o descaso da administração pública, ainda segue lutando para tampar os 

buracos das ruas do bairro, pagando 20 reais para cada carroça de areia, explica em suas palavras 

que não tem ajuda do poder público, que não é candidato, e tudo que ele faz e lutar em prol dos 

moradores e por ser um homem que tem fé e acredita nos ensinamentos de Deus. 
  Assim, caros Pares, entendem ser de justiça à outorga da presente Moção de Aplausos.  
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