
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 179/2019.                                                      Em, 01 de julho de 2019. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 

PROFESSOR FÁBIO ALVES DE ALMEIDA. 

 

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 

 

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

Aplausos ao Professor Fábio Alves de Almeida, por sua destacada atuação social e esportiva 

em nosso Município. 

 

Sala das Sessões, 01 de julho de 2019. 

 

 

EDILAN FERREIRA RODRIGUES 

Vereador - Autor 

 

JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se a presente Moção de Aplausos em reconhecimento ao sério e eficaz 

trabalho desenvolvido pelo Professor Fábio, na cidade de Cabo Frio, com jovens e crianças 

nas áreas esportiva, cultural e social. Nascido há 41 anos na cidade de Nova Iguaçu RJ, teve 

que ir a luta muito cedo visto que perdeu o pai ainda criança aos 5 anos, sendo criado pela 

mãe. Com 11 anos foi trabalhar na feira e aos 14 já tinha a sua carteira de trabalho recebendo 

a primeira assinatura. Pai de três filhos: Thais, Thamires e Rodrigo, ele é casado com a sra. 

Luciana Almeida. Em 2009 o professor  Fabio veio morar em Cabo Frio, no bairro Vila do 

Sol, onde começou o seu trabalho social, hoje registrado como ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA 

AUDÁCIA E CULTURAL AUDÁCIA SOCCER DE CABO FRIO, que desenvolve um 

trabalho sério, transparente e de alcance social, de segunda à sexta feira nos contra turnos das 

escolas, com Crianças e Jovens que sonham em ter uma oportunidade de demonstrar o seu 

talento. A sede do Audácia fica localizada na Vila do Sol, onde se encontra uma academia 

para os jovens sonhadores. O Campo utilizado fica nas Dunas, Cabo Frio. O professor Fábio, 

sua equipe técnica e o referido projeto, são observadores Técnicos do Grêmio de Porto Alegre 

na Região dos Lagos. 

Considerando relevantes os serviços sociais prestados as crianças e aos jovens de Cabo 

Frio, esperamos contar com os nobres colegas para a aprovação do Requerimento. 

 

 


