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CÂMARA MUNICIPA I, DE PAULO AF 
- Estado (la Bahia - 

SO 

PROJETO DE DECRETO LE 3ISLATIVO N°. 	10/2022. 

"Dispõe sobre a Outorga de Titulo de 

Cidadão Pauloafonsino ao Ilm° Sr. 

Cesare Decarli e dá outras 

providências". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições 
legais, aprova:+ 

Art. 1° - Fica concedido o título de Cidadão Pauloafonsino ao Ilm° Sr. 

Cesare Decarli, pelos relevantes serviços prestados à sociedade Pauloafonsina 

estando a frente do Projeto Carranca Eoat, projeto este, que tem fortalecido 

ainda mais as práticas esportivas dos grupos de canoagem, em especial a 

articulação do PROJETO MAMACARU, cride trabalha o fortalecimento muscular 

de mulheres vitimas de câncer de mama. 

Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para entrega do 

Titulo mencionado no Art. 1° correrão por conta das dotações orçamentárias da 

Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 3° - A entrega do Título :4ar-se-á em Sessão Solene desta Casa 
Legislativa, nos termos do que dispõe se! Regimento Interno. 

Art. 4° - Este Projeto de De ;:eto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as di posições em contrário. 

Sal das Sessões, em 31 de maio de 2022. 
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Biografia Sr. Cesari Decarli: 

Nascido em Trento, norte da Itália, em 1960, Cesare Decarli deste muito jovem 
demonstrou interesse por esportes náuticos e teve a facilidade de praticar, pois em 
sua região possui muitos lagos. 

Nos primeiros anos escolares, estudou na Escola Media Bronzetti, em seguida 
ingressou no Instituto Técnico Buonarotti, formando-se no seguimento da 
construção civil. 

Filho de Elio Decarli e Silvana Panato, casado com Anna Lucia Zorthea e pai de 
Gabriella e Laura, ambas nascidas em Salvador. 

Em 2011, decidiu fixar moradia no Brasil, passando a morar incialmente em Lauro 
de Freitas/Ba e em 2013 passou a residir em Paulo Afonso/BA. 

Do ano de 2021 até o momento, Cesari atua como Presidente da Associação de 
Dragon Boat "ATTITUDE RELAX", onde sugere mudar o Estatuto da Associação, 
agregando o nome para "Carranca Boat" homenageando assim a nossa 
cultura e o Rio São Francisco 

Histórico de atividades Carranca Boat: 

.1  Apresentação na Copa Vela (2014); 

.1  Organização por 5 anos do Remo de Ouro (2015 a 2019); 

.1  Organização por 2 edições da Remada da Ilha (2017 e 2018); 

.1  Organização por 5 anos do Festival da água, junto com a Embasa (2016 a 
2019); 

.1  Organização da Semana da Infantaria, junto com a 1a  CIA de Infantaria 
(2019); 

.1  Organização do Dia do Soldado, junto com a 1° CIA de Infantaria (2019); 

.1  Organização de 2 Festivais Internacionais ROAMA para sobreviventes de 
câncer de mama (2018 e 2019); 

.1  Organização de 3 cursos Internacionais para Capitães e Timoneiros para o 
ROAMA (2017 a 2019); 

.1  Participação por 7 vezes da Procissão Fluvial do São Francisco com a 
Diocese de Paulo Afonso (2013 a 2019); 

.1  Participação por 3 vezes da Travessia dos Bravos, organizada pelo 15° 
Grupamento de Bombeiros de Paulo Afonso (2016 a 2018); 

1 Participação na condução da Tocha Olímpica em 2016. 



Ações Sociais: 

Realização de atividade de remo com 2.500 jovens Escoteiros de Paulo 
Afonso (2016); 

Remo solidário com o CRAS do bairro Benone Resende no período de 2015 
a 2016 com a participação de Sara Rocha; 

v Projeto ativo de iniciação esportiva com a SEDUC (Secretaria de Educação) 
e Abrigo Menina Flor e Meninos da Terra; 

5 edições do "Dia da Criança" com as crianças do entorno da Chácara 
Regina, Prainha Airton Senna (Centenário) e na 1a CIA de Infantaria (2015 a 
2019); 

s/ Ação com diversas escolas públicas e privadas do Município; 

Apoio e participação nos Jogos internos do IFBA (2015 e 2016); 

Organização da Remada Rosa (outubro rosa 2017 a 2019); 

v Várias ações ambientais, na limpeza do lixo e baronesa na área do Bico de 
Pedra e Prainha Ayrton Senna; 

v Projeto Recriar voltado para o ensino da plantação de graviola, com as 
crianças das Casas Menina Flor e Meninos da Terra; 

Remada com 200 jovens da Diocese de Paulo Afonso, participantes da 
Jornada da Juventude em 2018 no município de Glória. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia 

Apolônio Sales, n° 495 — Centro — Paulo Afonso — BA./CEP: 48.601-200 Fone: (075)3281.3082 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 
si12,/ c9J- • 

DATA:  03/QE,   

Ementa: 
32 1-3.1re 
u\Lyncl ar) ./-) •  eP nitri° I) arn 111.  

atol  au-tvcA  1-~,t109oÃA,c4i0r)  

Autor:  I,LQA JaçmuLf?  
Apresentado e lido na Sessão  11?_ 	GE   de  D6 -00 6 - 2_ 

ANDAMENTO DO PROJETO  

A Comissão de   11)12911/frÁtatl,  d, 	Gim-00  
Em   0.0/06/a2R Parecer no 	 e 	 opina pela 	 

A Comissão de   t.707,WCaraS1  Q-- ,  3,   
Em   .50/  06/R -Parecer no) 	de 	/ 	/ 	opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em_/_/ 	Parecer no 	de 	 opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em_// 	Parecer no 	de   opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em_/_/ 	Parecer no 	de 	/ 	 opina pela 	 

A Comissão de 	  
Em_t/ 	Parecer no 	de   opina pela 	 

A Comissão de 
Em 	/ 	/ 	Parecer no 	de   opina pela 
Prazo final parecer das Comissões:  

ia Discussão em_/____/ 	 
2a Dittcussão em 	 

Outras ocorrências sobre a matéria: 

Remetido ao Prefeito para sanção em 	  
Sancionado em 	 Constituído na Lei No 	  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

