
 
 

 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 0024/2018  
Em, 03 de setembro de 2018 

 
 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CABOFRIENSE AO 
SR. ANDRÉ LUÍS ROQUE DA SILVA.  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS, 
RESOLVE: 

 
Art. 1º - Fica concedido ao Sr. André Luís Roque da Silva, o Título de Cidadão Cabo-

friense, que lhe será entregue em Sessão Solene da Câmara Municipal de Cabo Frio. 
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Sala das Sessões, em 03 de setembro de 2018. 

 
 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 
Vereador(a) - Autor(a) 

 
JUSTIFICATIVA 
 

O Senhor André Luís Roque da Silva é natural da cidade do Rio de Janeiro, nascido no 
ano de 1967, no subúrbio de Rocha Miranda.  

De uma família muito humilde, é o caçula de seis irmãos. Como quase todo menino, 
tinha sonho de ser jogador de futebol, chegou a atuar no futsal desde a categoria pré-mirim até 
a juvenil, aos 19 anos, e graças ao bom desempenho como atleta, conseguiu bolsa de estudos 
para cursar o Ensino Médio em colégios particulares. Como a maioria dos jovens de família 
humilde, precisou dividir-se entre o estudo e o trabalho. 

 Aos 8 anos, logo após a morte do pai, passou a ajudar no orçamento de casa atuando 
como personagens infantis em festas de criança, a convite de um vizinho, dono de um circo. A 
experiência o levou ao elenco do Programa Infantil Daniel Azulay, líder de audiência do 
segmento, exibido diariamente na TVE e logo depois na TV Bandeirantes, entre os anos 80 e 
90. Aos 17 anos mostrou-se um empreendedor no ramo de confecções.  

Em 1990, após ter todas as economias confiscadas pelo Plano Collor, mudou-se para 
Natal, no Rio Grande do Norte, incentivado pela irmã que morava na cidade. Por lá nasceram 
os filhos Carlos Emanoel e Maria Clara. Profissionalmente assumiu a Gerência de Marketing 
do Natal Shopping Center, e da Companhia Brasileira de Laticínios, em Fortaleza, aonde 
nasceu sua terceira filha, Eduarda.  
 


