
Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

Rua Hermógenes Freire Costa, 179 - Centro

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

REQUERIMENTO Nº 0060/2022 

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

REQUER, QUE SEJA CONSIGNADA "MOÇÃO DE 

APALUSOS", AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR ROBERTO 

ALVES OLIVEIRA, MAIS CONHECIDO COMO TIO ALVES. 

O vereador subscrito na forma regimental, depois de cumpridas as formalidades 

de praxe, REQUER, que seja consignada "MOÇÃO DE APALUSOS" ao Ilustríssimo 

Senhor Roberto Alves Oliveira, mais conhecido como Tio Alves pelos relevantes 

serviços prestados à cidade de São Pedro da Aldeia.

JUSTIFICATIVA

Roberto Alves Oliveira, mais conhecido como Tio Alves, 63 anos, nascido em 

16/09/1958, natural do Rio de Janeiro , casado , pai de duas filhas , militar da reserva , 

serviu na Base Aeronaval de 1981 a 2007, residente no Município de São Pedro da 

Aldeia desde 1986, apaixonado pelo esporte, principalmente o futsal, exerceu a função 

de diretor de esportes do Centro Recreativo Gaivota por 16 anos, onde pode aprender e 

realizar várias atividades esportivas naquele Centro Recreativo, criador e fundador no 

ano de 1991 do projeto Vila Naval Esporte Clube, que vem a completar em outubro 

próximo  31 anos de existência.

Vila Naval faz parte de minha biografia, nele sou pai, gestor, torcedor, treinador, 

patrocinador dentre outras funções, vivo o projeto dia a dia, por aqui passaram muitos 

jovens, crianças e adolescente, acredito ser uma missão, procuro ajudar através do 

esporte esses jovens na sua formação para um futuro ingresso na sociedade.  

Temos um núcleo no Centro Recreativo Gaivota escolinha futsal, criamos agora 

um núcleo de Beach Soccer na Ponta da Areia, bairro do Boqueirão, com ajuda do 

amigo Leandro e em breve estaremos no bairro do Poço Fundo, com futebol de campo, 

proporcionando atividade para os jovens da localidade. 

Sala das Sessões, em 13 de Julho de 2022.

Em São Pedro da Aldeia, 13 de Julho de 2022

ISAIAS PINHEIRO LIMA

Vereador(a) - Autor(a)
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