
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 144/2019.                                                        Em, 23 de maio de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
SRº. VALDERI PEREIRA DA SILVA, POR SUA 
DEDICAÇÃO AS CAUSAS DOS MAIS HUMILDES E 
NECESSITADOS RESIDENTES NA PERIFERIA DO 
MUNICÍPIO DE CABO FRIO. 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 

 
 REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, Outorga de Moção de Aplausos ao 
Srº. Valderi Pereira da Silva, por sua dedicação as causas dos mais humildes e necessitados, 
residentes na periferia do Município de Cabo Frio. 
 

Sala das Sessões, 23 de maio de 2019. 
 
 

VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 
 Valderi Pereira da Silva, natural do estado do Rio de Janeiro, nascido em Duque de 
Caxias em 1981, mudou-se para Cabo Frio aos 14 anos de idade em 1997 juntamente com 
seus familiares, onde reside até os dias de hoje. 

Pessoa simpática e de grande desenvoltura no trato com todo o tipo de pessoas, 
segmentos e situações, fixou residência no Bairro do Jardim Esperança, onde reside até hoje, 
desenvolvendo ali uma de suas grandes virtudes, o "Altruísmo".  

De forma até precoce, começou aos 14 anos a se interessar pela Política Municipal, a 
frequentar as Sessões Plenárias do Poder Legislativo, conhecer e estreitar relações pessoais 
com Políticos e pessoas influentes da Cidade, e de que maneira, todo este conhecimento, 
poderia de alguma forma, ser usado na busca para as soluções das mais variadas necessidades 
e causas sociais, que naquele momento começavam a surgir em profusão na sua Comunidade, 
na proporção que a população crescia e ali se fixava, e ele a se envolver e absorver.  

Naquela ocasião, viu a transformação pelo que seu bairro passava, e a se desenvolver 
no aspecto populacional e de infraestrutura. Entretanto, a mencionada infraestrutura 
habitacional e de urbanização entre outras, não alcançava as regiões mais inóspitas do Centro 
do Bairro. Foi neste exato momento, que começava a desenvolver em sua pessoa, o Ativismo 
pelas causas sociais, de comunidades onde se concentravam os maiores índices de carência 
dos mais básicos direitos, e que se encontravam às margens do progresso que ali se 
desenvolvia, e do Poder Público Municipal. 

Sua voz ganhava as ruas, sua face o conhecimento, e a confiança de comunidades, em 
busca de soluções de seus problemas e dos mais variados anseios. Começava ali a se 
desenvolver, até então oculta, um de suas grandes aptidões, a de um inegável formador de 
opiniões, e que viria de uma forma até prematura, estimulá-lo e alçá-lo a perseguir um 
objetivo pessoal na Política Municipal, como a candidatura a uma vaga de Vereador na 
Câmara Municipal de Cabo Frio, nas eleições municipais de 2016, lançando-se apenas por 
estímulo de sua Comunidade, onde obteve sem uma mínima estrutura sequer para uma 
primeira candidatura, uma significativa votação de mais de 300 votos. 
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Nos dias atuais, constituiu família e ainda residente no Bairro do Jardim Esperança, 
estabeleceu-se como comerciante de uma Banca de Jornais e Revistas próximo ao Centro da 
Cidade, e sua luta por melhores condições de vida para os bairros periféricos do Município, 
continua e merece destaque, o que nos motiva a conceder-lhe tão digna honraria, para o qual, 
em face a exposição que faço e que me motiva, convoco à esta Casa Legislativa por meio dos 
Nobres Pares, pela incontestável aprovação desta Proposição.    
 

Sala das Sessões, 23 de maio de 2019. 
 
 

VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO 
Vereador - Autor 

 


