
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 129/2019.                                                         Em, 14 de maio de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
SRº DIEGO DOS SANTOS SILVA SANTANA. 

 
 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 

 
 A Vereadora 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 Srº 
Diego dos Santos Silva Santana, pelos excelentes serviços prestados a população de Tamoios. 
 

Sala das Sessões, 14 de maio de 2019. 
 
 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 
Vereadora - Autora 

 
JUSTIFICATIVA: 
 Diego dos Santos Silva Santana nasceu em 10/07/1992, Duque de Caxias, Rio de 
Janeiro. Morou em Caxias de 1992 a 2000. 
 Desde 1 ano de idade tem residência fixa em Cabo Frio, em Tamoios no Bairro Aquarius, 
onde passava feriados escolares, e onde reside atualmente desde de o ano 2000. 
  Na virada do milênio foi matriculado no Colégio Salesiano Instituto Nossa Senhora da 
Glória conhecido como Castelo, no município de Rio das Ostras, onde estudou de 2000 a 
2010, onde concluiu o ensino médio, e de lá guarda grandes lembranças  pelas amizades que 
fez, onde antes de ser um estudante de direito em exercício da Universidade Veiga de 
Almeida, muitos falavam que o agraciado tinha uma série de aptidões como psicologia, 
historiador, comunicador, economista e até mesmo advogado.  
  Na atualidade é técnico de segurança do trabalho e técnico em gestão financeira, mas 
atua como comerciante e possui uma loja de móveis no bairro Samburá. 
  Busca sempre estar atuante em prol do bem comum e seu histórico não está vinculado 
a interesses financeiros, tudo o que faz é por amor ao próximo. Como morador do distrito de 
Tamoios, está sempre disposto a lutar com seriedade pelo verdadeiro desenvolvimento do 
Município de Cabo Frio. 


