
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0095/2019.                                                      Em, 17 de abril de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
SENHOR EDSON DE OLIVEIRA SANTANA JÚNIOR, 
PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS A 
SOCIEDADE.  

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

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

Senhor Edson de Oliveira Santana Júnior, pelos relevantes serviços prestados a sociedade. 
 

Sala das Sessões, 17 de abril de 2019. 
 
 

ADEIR NOVAES 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

     Edson de Oliveira Santana Junior nascido na cidade de Belford Roxo no ano de 
1979, filho de Edson de Oliveira Santana e Núbia Siqueira de Melo, casado com Viviane da 
Silva Seixas, pai de 2 filhos André Luís Santana e Maria Eduarda Santana. Mudou-se para o 
Bairro Nova Califórnia, em Tamoios, Cabo Frio no ano de 1998 quando seus pais buscando 
por melhor qualidade de vida.                       

     Iniciou prestação de serviço comunitário no bairro Nova Califórnia no ano de 2003 
até o ano de 2009. Em 2009 ingressou na vida pública como supervisor de transporte de 
Tamoios até o ano de 2012.                                                                                                           

     Em 2016 com grupo de amigos de Tamoios criou Natal Feliz de Tamoios para as 
crianças carentes de Tamoios o foco do projeto é levar um pouco de alegria as crianças 
carentes das comunidades que os pais não possui condições de comprar um presente de natal, 
levando assim um pouco de alegria e amor o natal Feliz é realizado com ajuda dos 
empresários parceiros e amigos de Tamoios que acontece sempre no final do ano próximo ao 
Natal.                                                                                                                                                          

    Foi candidato a vereador nas eleições de 2016 pelo partido PTB e no ano de 2017 foi 

á Brasília junto com seus companheiros de luta em defesa dos taxistas Sinditaxi Sindicato dos 

taxistas da região dos lagos e á AAMOTAB Associação de Assistência aos motoristas de táxi 

do Brasil unindo se a frente nacional em defesa da profissão de taxista pela regulamentação 

nacional dos aplicativos de transporte.   

    No período de 2017 á 2018 foi diretor de departamento lotado na Secretaria de 

Mobilidade Urbana no Município de Cabo Frio, e atualmente exerce a atividade de taxista no 

Município de Cabo Frio. Por esses e outros motivos temos a honra de agracia-lo com esta 

Moção. 

 

 


