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REQUERIMENTO Nº 0054/2022 

Ao Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

CONSIGNAR "MOÇÃO DE APLAUSOS" AOS 

ILUSTRÍSSIMOS SENHORES RAPHAEL FERNANDES 

NEPOMUCENO E CARLOS EDUARDO ROCHA DA COSTA, 

PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. 

O Vereador subscrito nesta Casa de Leis, com assento na Bancada do PL, depois 

de cumpridas as formalidades de praxe, requer que submeta ao Soberano Plenário deste 

Poder Legislativo com fulcro no Art.146 da Resolução Nº 280 de 12 de julho de 1991, 

o presente Requerimento, que tem por escopo consignar "MOÇÃO DE APLAUSOS" 

aos Ilustríssimos Senhores Raphael Fernandes Nepomuceno e Carlos Eduardo Rocha da 

Costa, através da empresa BG Pescados pelos relevantes serviços prestados à cidade de 

São Pedro da Aldeia -RJ 

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa conferir justa homenagem a Raphael Fernandes 

Nepomuceno e Carlos Eduardo Rocha da Costa, pela valiosa contribuição através da 

Empresa BG Pescados, que surgiu em meio a Pandemia no ano de 2020, com o intuito 

de facilitar a vida dos pescadores no Bairro Baixo Grande, valorizando os pescados 

locais, originários da nossa Lagoa de Araruama.

Raphael sempre preocupado com as dificuldades encontradas pela valorização do 

comércio local, em especial pela fonte de renda de muitos aldeenses, pois muitos de 

nossos pescados estão indo para fora de nossas cidades, dificultando e tornando mais 

caro o seu consumo, em uma cidade produtora de pescados. Assim em sociedade com 

Carlos Eduardo, filho de pescador, com conhecimento das dificuldades encontradas 

nesse ramo, criam a empresa BG Pescados. No início começam vendendo os produtos 

através da internet, para amigos próximos e com a indicação de produtos de muita 

qualidade, sempre fresquinhos passam então a vender para as cidades vizinhas, como 

Cabo Frio, Búzios e Arraial.

O diferencial desta empresa que vem alavancando o comércio local é que os 

nossos homenageados buscam sempre comprar dos pescadores locais o pescado, bem 

como exercendo a atividade quando podem. Como a demanda aumentou houve a 

necessidade de abrir uma loja física, situada no Bairro Baixo Grande, onde o tradicional 

"filé de peixe" já é bem conhecido pela comunidade local.

Com esse trabalho passaram a divulgar o Bairro, criaram grupos da própria 

comunidade, para que pessoas autônomas e lojistas locais possam divulgar seu trabalho 

e serviços gerando assim renda, fazendo com que o dinheiro possa circular no próprio 

Bairro.

Em São Pedro da Aldeia, 22 de Junho de 2022

Assesi Legislativo - www.assesi.com Página(s) 1 de 2



Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Rua Hermógenes Freire Costa, 179 - Centro

Telefone: (22) 2621-1525 - E-mail: secretaria@cmspa.rj.gov.br 

O intuito desta empresa, nas pessoas de Raphael e Carlos Eduardo é ajudar os 

munícipes a trazer para seus lares mais renda. 

A ação dos ilustres homenageados tem grande significado para a população 

aldeense, não podendo ser esquecida por esta Casa de Leis, pelas razões expostas, faz -

se justa a homenagem através da presente "MOÇÃO DE APLAUSOS. "

Sala das Sessões, em 22 de Junho de 2022.

JOSÉ VICTOR COUTINHO DA COSTA

Vereador(a) - Autor(a)
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