
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0251/2019.                                                Em, 10 de setembro de 2019. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. 

VAGNE ROSA FARIA, POR RELEVANTES AÇÕES SOCIAIS 

JUNTO A CRIANÇAS E JOVENS CARENTES DE SUA 

COMUNIDADE, NA ÁREA ESPORTIVA. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

REQUEIRO à Douta Mesa, na forma Regimental, outorga de Moção de Aplausos ao 

Sr. Vagne Rosa Faria, por sua relevante contribuição social, junto a crianças e jovens carentes 

de sua comunidade, na área esportiva. 

 

Sala das Sessões, 10 de setembro e 2019. 

 

 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 

Vereador - Autor 

 

 

JUSTIFICATIVA: 
Vagne Rosa Faria, mais conhecido como Vaguinho, é casado e pai de um menino, 

nascido em 29 de Abril de 1983, hoje com 36 anos, natural do Bairro Pacheco em Tamoios, 2º 
Distrito deste Município, teve que amadurecer muito cedo na vida, pois já aos 09 anos de 
idade, trabalhava como jardineiro para ajudar sua humilde família nas despesas de casa, 
dividindo assim o tempo que lhe restava, com os estudos e seu primeiro e eterno amor: o 
futebol. 

Praticou o esporte atuando por vários clubes, viajando por várias cidades do Estado atrás 
de oportunidades na carreira que se desenhava promissora; porém, como tudo em sua vida 
acontecia de forma precoce, teve que abandonar seu sonho, aos 17 anos de idade apenas, pois 
já naquele momento, assumiria um compromisso conjugal, por forças de uma paternidade 
assumida. 

Algum tempo depois, já com 25 anos de idade, começava a desenvolver um Projeto 
Social de escolinha de futebol, com crianças e jovens de sua comunidade, e desde então, 11 
anos depois e até os dias de hoje, não parou mais de treinar futebol. 

De uma forma anônima e altruísta, desenvolve seu projeto de forma precária, contando 
apenas com a ajuda de amigos para manter vivo seu projeto, que nada mais é o de cultivar e 
alimentar o sonho de muitos jovens em seguir a carreira de jogador de futebol e ter uma 
ocupação, pois enquanto treinam, não estão expostos a perigos e vícios do cotidiano dos 
jovens de hoje em dia, e que lhe causa satisfação ao coração, em poder contribuir de alguma 
forma para a formação desses jovens. 


