
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte: 
 

Nascido e crescido no bairro Quintino Facci II, em 26 de dezembro de 1981, 

Vinícius Tinoco apaixonou-se pelo skate aos 12 anos de idade.  

No início da década de 2000, Vinícius e outros amigos fundaram a interSP 

Skateboarding, com o intuito de fomentar a prática do skate em cidades ainda não familiarizadas 

com o esporte. Depois da realização de dezenas de campeonatos e demonstrações pelos estados 

de São Paulo e Minas Gerais, Vinícius aceitou o convite de seu amigo Sandro Soares em 2005 

para voluntariar nas unidades da Febem de Ribeirão Preto e Sertãozinho com a finalidade de 

ensinar lições de vida para jovens e adolescentes privados de liberdade através de aulas de skate. 

Vinicius mudou-se para Los Angeles na Califórnia em 2006, em busca de realizar 

o sonho de conhecer a Meca do Skate mundial, porém prometeu a seu amigo Sandro Soares que 

continuaria o trabalho feito nas unidades correcionais nos Estados Unidos.  

Em 2009, após 3 anos de adaptação e muitos aprendizados, incluindo a língua 

Inglesa, Vinicius, com a ajuda de alguns amigos americanos fundou a Next Up Foundation - 

Organização sem fins lucrativos que ao longo de 10 anos já beneficiou aproximadamente 3000 

jovens e adolescentes expondo aos mesmos, as diferentes carreiras relacionadas ao skate, com 

aulas de informática, yoga, meditação, música e arte. 

Através de seus relevantes trabalhos para a sociedade a Next Up Foundation já foi 

reconhecida e premiada pela Câmara de Vereadores e Prefeitura da conhecida cidade de Anaheim 

em 2013, pela revista Norte-Americana Transworld Skateboarding em 2017, com o troféu “Eric 

Stricker; ” e pela Fundação Samueli com o troféu “Big Heart. ”  Surgindo a partir deste momento o 

interesse em levar a Next Up pra Ribeirão e para o Quintino II, bairro onde nasceu.  

Por tais razões, REQUEREMOS, na forma regimental, depois de ouvido o douto 

Plenário desta Egrégia Casa de Leis, que conste na ata dos trabalhos legislativos os votos de 

congratulações a VINÍCIUS TINOCO pela Relevante Contribuição Social, Cultural e Esportiva 

aos Nossos Jovens. 

Sala das Sessões, 07 de outubro de 2021 
 
 
 

Alessandro Maraca 
Vereador  

EXTERNA CONGRATULAÇÕES A VINÍCIUS 

TINOCO PELA RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO 

SOCIAL, CULTURAL E ESPORTIVA AOS 

NOSSOS JOVENS, CONFORME ESPECIFICA.  

EMENTA: 
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