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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.

28

/2019.

"Dispõe sobre o Titulo de Cidadão
Pauloafonsino ao Ilm.°. Senhor Eduardo
Antônio da Cruz".
A Câmara Municipal de Paula Afonso, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga:
Art.-1° Fica concedido o titulo de cidadão Pauloafonsino ao Ilm.° Eduardo Antônio
da Cruz.
Parágrafo Único- O título a que se refere a Art.1° deste projeto de Decreto
Legislativo, e concedido pelo profissionalismo e dedicação a vários trabalhos.
Art.-2° A entrega do titulo dar-se á em Sessão Solene desta casa legislativa, nos
termos do que dispõe seu Regimento Interno.
Art.-3° As despesas decorrentes correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art.-4° Este Projeto de Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.
Art.-5° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
-Estado da Bahia-

Justificativa
O Senhor Eduardo Antônio da Cruz, Brasileiro, Casado, com Maria da Silva,
resido em Paulo Afonso, Nasceu na Cidade de Santos — SP. No dia 24 de fevereiro
de 1963. Filho de Antônio Ramos da Cruz e Rita Maria da silva. Técnico em
Contabilidade pelo Colégio Sete de Setembro de Paulo Afonso e licenciado em
matemática pela faculdade de formação de professores de Arcoverde. PE. Atua
como Guia de Turismo desde 1984, tendo sido homenageado pela câmara de
vereadores como honrosa MOÇÃO DE APLAUSO, pelos 35 anos de serviços
prestado a sociedade. Em 1985 lecionou matemática na Escola Benjamin Sodré. Em
1986 foi eleito o presidente da AGTURB- Associação de Guias de Turismo do BrasilSecção Paulo Afonso. Em 1986 atuou como professor de matemática no curso de
Suplência Comunitário de Gloria como professor de matemática no curso de
Suplência comunitário de Glória. De 1987 a 1989 ensinou matemática no extinto
CIEPA e entre 1991 a 1993 foi professor de colégio Quitéria Maria de Jesus- BTNI.
Durante os anos de 2001 a 2014 atuou como presidente e vice-presidente da
AGTURB- Associação de Guias de Turismo do Brasil-Secção Paulo Afonso.
Participou de centenas de cursos e seminário sobre turismo, em vários cidades e
capitais, estando presente também durante os mais importantes eventos de
especializações, qualificações e negócios de sua área de atuação. Sempre ativo em
suas ações participa sempre dos eventos culturais da cidade e região e, atuando
como funcionário publico municipal, lotando da secretaria de cultura e esporte,
baseando na casa da cultura, realiza vários projetos de exposição e palestras para
os CRASE Alunos do município. Em 2019 tornou-se membro titular do conselho
municipal de Turismo de Paulo Afonso. Um dos seus passatempos preferidos e
colecionar Fusca e dedilhar seu violão e cantar Músicas populares Brasileira.
Também atuo como professor de matemática no CIEPA em 1987 a 1989. Em 1991 a
1993 também atuo como professor do colégio Quitêria Maria de JesusBTN1.Tambem em 1987 salão de artes plástica de Paulo Afonso.

