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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO ONSO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Keko do Beqpne 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.  16 / 2022. 

"Dispõe sobre a Outorga de Título de Cidadão Pauloafonsino ao Ilmo° Sr. José Fernanies Batista da Silva e dá 
outras providências". 

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

Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadão Pauloafonsino ao Ilmo° Sr. José Fernandes Batista da Silva, popular 
"Sarapó", pelos relevantes serviços prestados à sociedade de Paulo Afonso. 

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. 30  - A entrega do Título dar-se-á em Sessão Solene desta Casa Legislativa, nos termos do que dispõe seu 
Regimento Interno. 

Art. 40  - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. At. 5° - Revogam-se as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 
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Uelington da Silva 
- Vereador - 
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JUSTIFICATIVA 

	

Projeto de rt°  16 	/2022 

José Fernandes Batista da Silva, popular "Sarapó", é pescador, nascido no municipio de Pesqueira-PE, buscando 
sempre intensificar as ações através do mergulho junto aos grupos mais vulneráveis, acreditando que o olhar 
diferenciado pode contribuir para a diminuição da criminalidade através do esporte e educação. 
José Fernandes Batista da Silva, mantém no munícipio de Paulo Afonso Bahia, o ato voluntário de retirada de corpos 
dos rios de Paulo Afonso a mais de 20 anos. 
Todo o conhecimento adquirido durante os mais de 20 (vinte anos) que reside em Paulo Afonso é repassado todo o 
seu conhecimento para crianças, adolescentes, jovens e adultos, com o intuito de valorizar a cultura do mergulho e 
promover uma reflexão para a formação da identidade dos seus participantes. 

Diante do exposto, solicito aos nobres pares, a aprovação do requerido. 

Sala das Sessões, em 29 de agosto de 2022. 
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