
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 147/2019.                             Em, 28 de maio de 2019. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS A 

SR.VINICIUS FRANCISCONI. 

 

Exm° Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos a 

Sr. Vinicius Francisconi pelo seu excelente empenho como Educadora em Cabo Frio.  

 

Sala das Sessões, 28 de maio de 2019. 

 

 

ALEXANDRA DOS SANTOS CODEÇO 

Vereadora - Autora 

 

JUSTIFICATIVA: 

 Tudo começou no ginásio poliesportivo de Cabo Frio em 2009, Vinicius com 15 anos 

e no primeiro ano na Liga estadual de basquete era um dos destaques do time, treinava muito 

e no mesmo ano foi convocado para seleção estadual de basquete onde teve a oportunidade de 

treinar e está com os melhores jogadores do Rio de Janeiro. Com 16 anos foi chamado para 

jogar no VASCO DA GAMA, morou com os tios no Rio de Janeiro, porque na época não 

tinha alojamento no Vasco e recebia uma pequena ajuda de custo que era a passagem. 

 No segundo ano morou com 03 amigos no alojamento. Chegou um momento difícil que o 

clube não pagou mais a ajuda de custo. O CLUBE VASCO DA GAMA por não ter mais 

condições de arcar com as despesas dispensou todos os atletas. Mesmo assim, resolvi ficar até 

o final do ano por conta própria.  

Em 2010 recebi uma proposta do Flamengo, mas, depois mudou a comissão técnica e 

a proposta já não era a mesma. Recebeu proposta de um time de MARÍLIA - SÃO PAULO e 

depois jogou em BARUERI que foi um dos melhores times de base que o Vinicius jogou e 

com boa estrutura. 

 Em seguida, foi para Recife para o CLUBE NÁUTICO jogar sub22 e o profissional 

que também passou por grandes dificuldades, não foi nada fácil. 

 Jogou no PEQUENINOS RHEMA que foi um dos destaques na Liga Nacional 

sub22,logo após foi pro Extremos em João Pessoa no profissional , onde vivenciou  a fase 

mais difícil da vida, pois ficou 6 meses sem receber, por consequência se alimentando e 

dormindo mal .   

No ano seguinte, jogou um campeonato de Basquete no Rio de Janeiro, onde o time 

foi campeão e o agraciado se destacou como melhor jogador do campeonato e logo em 

seguida foi para Macaé jogar a Liga Ouro da 2° divisão do NBB, foi um ótimo Campeonato. 

 Atualmente, está em Pato Branco (Paraná) jogando a Liga Ouro, esse ano o plano do 

time é jogar o NBB-(Novo Basquete do Brasil), que é o principal campeonato do Brasil. 

Diante do empenho, luta, garra e dedicação da referido atleta de Basquete, faz 

necessária e justa a outorga de moção de aplausos. 

 


