
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 305/2019.                                                      Em, 25 de outubro de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE  APLAUSOS 
AO SRº PABLO SANTOS. 

 
 

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 Senhor Pablo 
Santos, por sua dedicação em prol do nosso Município. 

 
Sala das Sessões, 25 de outubro de 2019. 

 
 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 
Vereadora- Autora 

 
 
JUSTIFICATIVA: 

Pablo Santos, 32 anos nascido e criado na Praia do Siqueira em Cabo Frio, divorciado, pai 
do Márcio Kaique Augusto Ramos dos Santos, Pescador artesanal de ribeirinho de camarão, 
Tainha Mestre de Trolha "arte de pesca" desde os 12 anos de idade, membro e uns dos líderes do 
Aliança Força do Querer, grupo de mais 300 pescadores de toda Laguna de Araruama, Cabo Frio, 
São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Araruama e Arraial do Cabo. 

Fundador do movimento  A Lagoa é Nossa, e da página no Facebook "A lagoa é Nossa"  
que vem lutando pra salvar a Laguna de Araruama da poluição do descaso da Concessionária de 
água e esgoto e dos crimes ambientais, que há anos vem sofrendo e morrendo de tanto descaso . 

Movendo várias ações criminais, ambientais e sociais em prol da Laguna de Araruama e 
seus pescadores que mais sofrem, no Ministério Público Federal, Ações Ambientais como 
limpezas das orlas da Lagoa Praia do Siqueira e Palmeiras , Praia do Sudoeste, manifestações  
pacíficas na RJ 140 em São Pedro da Aldeia ,  Iguaba Grande Rio Salgado I , Monte Alto - 
Arraial do Cabo e vários abraços em todos os municípios banhado pela Laguna  de Araruama. 
Ações sociais "Alimente sua fé" onde arrecadaram alimentos não perecíveis, para montar cestas 
básicas para pescadores necessitados, onde totalizaram cerca de 50 cestas básicas que foram 
distribuídas para os pescadores. Natal de alegria onde levam brinquedo carinho e amor a muitas 
crianças filhos de pescadores. 

Vem lutando pra salvar nosso maior patrimônio a Laguna de Araruama , que agoniza pede 
socorro . A lagoa é Nossa! 


