
  

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

   

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 064/2019.                                      Em, 18 de outubro de 2019. 
 

CONFERE O TÍTULO DE CIDADÃO CABO-FRIENSE 
AO SENHOR EDSON DOS SANTOS MARTINS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, 

RESOLVE: 
 

 Art. 1° - Fica concedido ao Sr Edson dos Santos Martins, o título de cidadão Cabo-
friense que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Cabo Frio. 
 
 Art. 2° Esta Resolução entra em Vigor na data da sua publicação.  

 
Sala das Sessões, 18 de outubro de 2019. 

 
 

OSEIAS RODRIGUES COUTO 
Vereador - Autor 

 

 

Artigo 183 § 2º do Regimento Interno 

 

_______________________________  

 

_______________________________  

 

_______________________________  

 

_______________________________ 

 

_______________________________  

 

_______________________________ 
 
JUSTIFICATIVA: 
  Edson dos Santos Martins, nasceu 03/03/1969, natural do Rio de Janeiro, filho de 
Augusto Martins Caruncho (in memoriam) e de Margarida Rodrigues dos Santos Caruncho, 
têm 3 irmãos mais velhos, é casado com Gracinete Domingas Mendes Martins há 24 anos, 
têm dois filhos é administrador e técnico em segurança do trabalho. Edson chegou a Tamoios 
no ano de 2003 na busca de um lugar melhor para viver e para criar seus filhos, veio da cidade 
de Campo Grande/RJ, e hoje mora no bairro Samburá no mesmo endereço desde a sua 
chegada, trabalhou em algumas empresas privadas, mais no ano de 2009 se dedicou ás ações 
sociais voltadas para o esporte, onde fundou o Grêmio Recreativo e Esportivo Samburá, 
projeto social inserido no Bairro de samburá com o objetivo de fazer a inclusão social de 
crianças e adolescentes através do esporte. O trabalho é destinado a várias atividades 
esportivas além do acompanhamento psicológico, psicoterápico e odontológico, tudo de 
forma gratuita sempre visando o social e o bem estar daqueles que utilizam o projeto. 



  

 

 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

   

 

Desde 2017, Edson trabalha na Prefeitura do Município e atualmente ocupa a 
superintendência de esportes da Secretaria Municipal de Esportes e lazer em Tamoios, onde 
consegue fazer o que verdadeiramente ama se dedicando as pessoas através da melhor 
ferramenta que podemos ter para tirar os jovens da ociosidade e da violência, que é o tão 
maravilhoso esporte. 


