
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0265/2019.                                                Em, 16 de setembro de 2019. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 

SR. DARIO GUAGLIARDI, PELOS RELEVANTES 

SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 

O Vereador 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 Sr. 

Dario Guagliardi, pelos relevantes serviços prestados ao Município. 

 

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2019. 

 

 

SILVIO DAVID PIO OLIVEIRA 

Vereador - Autor 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 A nova gestão assumiu a Presidência em dezembro de 2018, após ter ficado seis meses 

na Vice Presidência da COMSERCAF, participando ativamente do processo da retomada do 

controle administrativo, financeiro e jurídico da autarquia, até a finalização do período de 

intervenção. 

Alguns importantes diagnósticos foram feitos nesse período pelo novo Presidente, 

como a real necessidade da mudança para uma nova sede administrativa e operacional, dado o 

imbróglio jurídico envolvendo o antigo imóvel que sediava a autarquia. A mudança para a 

nova sede também foi ao encontro da idealização preconizada pelo novo Presidente referente 

a estrutura profissional distribuída em setores administrativos próximos uns aos outros, 

visando trazer maior celeridade e eficiência ao andamento dos processos e, 

consequentemente, a resolução das demandas apresentadas. 

As sub sedes do Peró e do 2º Distrito também estão sendo reformuladas, para conceder 

melhores condições de trabalho aos servidores e aos cidadãos que até essas se dirigem, a fim 

de protocolar suas solicitações. 

Honra-me homenagear o atual Presidente da COMSERCAF e sua equipe que dignifica 

a sua profissão e demonstra para todos nós seu exemplo de dedicação a uma carreira 

profissional, empenhada em resolver as demandas da nossa cidade, sempre visando o bem 

estar coletivo. 

O trabalho deste profissional é de relevante importância para a população, pois se 

utiliza de uma liderança para manter nossa cidade limpa e proporcionar uma melhor qualidade 

de vida para nós cabo-frienses. 

Assim, Caros Pares, entendem ser de justiça a outorga da presente Moção de 

Aplausos. 


