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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFeNSO 
Estado da Bahia 

MOÇÃON2.   5  /2022. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante 
do povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata de SE,LS trabalhos, MOC;40 DE PESAR, pelo 
falecimento do FRANCONERES LIMA (N.ero), ocorrido no dia 02/06/2022. 

"A sua memória, porém, estará sempre viva no coração ue todos". 

Que se dê conneciniento desta Moção: 

Aos Familiares e Amigos. 

Sala das Sessões, em o2 ee junho de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONS 
- Estado da Bahia - 

AV. Apolônio Sales, 495, Centro, CEP. 48.601-200, Paulo Afonso 
GABINETE DO VER. JEAN ROUBERT 

MOÇÃON2.(j /2022. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo 
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz 
inserir na ata de seus trabalhos, MOCÃO DE PESAR,  pelo falecimento do Sr. 
GENTIL COSTA DE DEUS, Profissionalmente, atuava como Policial Penal 
(Agente Penitenciário) do Estado da Bahia, lotado no presídio regional de Paulo 
Afonso, foi Líder Master Avançado de Desbravador, Ancião da Igreja Central do 
Distrito do BTN e participante da Equipe de Mordomia Cristã Distrital, ocorrido 
no dia 19/06/2022. 

Este Vereador se une aos seus familiares e amigos neste momt nto, rogando 

a Deus que de forças e coragem aos corações enlutados com a perda deste 

ente tão querido. 

"A sua memória, porém, estará sempre viva no coração de todos". 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 20 de junho de 2022. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO 
Estado da Bahia 

Gabinete do Vereador Jean Roubert 

ONSO 

MOÇÃON2.   9 c's  /2022. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo 
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz 
inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS Ao Ilmo. PEDRO 
MOTTA POPOFF — pelas suas participações e representações como Diretor 
Geral da Comissão Jovem 10V (Organização Internacional de Folclore e 
Artes Populares) e ex-presidente da Comissão Infantojuvenil 10V Brasil / 
Unesco, que protege, preserva e promove todas as formas de arte popular e 
cultura folclórica como elementos do Patrimônio Cultural Imaterial (ICH). 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Ao Agraciado; 
Aos Familiares e Amigos. 

Sala das Sessões, em 14 de junho 2022. 
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JE 	BERT FELIX 
Vereador 

JUSTIFICATIVA 

Pedro Mona Popoff, ator, cantor, palestrante, fundador da primeira Cordelteca 
de Bauru, Diretor Geral da Comissão Jovem 10V (Organização Internacional de 
Folclore e Artes Populares) e ex-presidente da Comissão Infantojuvenil 
10V Brasil / Unesco, que protege, preserva e promove todas as formas de arte 
popular e cultura folclórica como elementos do Patrimônio Cultural Imaterial 
(ICH), promovendo a compreensão e apreciação da diversidade cultural e a 
cultura de paz. 
Pedro tem um projeto educativo desde seus 8 anos, o "Brincando de Cordel. 
Sua aula show tem o objetivo de disseminar para outras crianças a importância 
de se conhecer as nossas culturas e tradições no Brasil, incentivo à leitura, 
protagonismo juvenil e combate à violência contra a mulher, plantar do sementes 
de amor e cultura por onde passa. 
Em abril de 2019, Pedro inaugura a 14  Cordelteca (biblioteca de cordel) em 
Bauru, nomeada GONÇALO FERREIRA. 
Hoje, a Cordelteca possui mais de 3 mil cordéis, reunidos durante sua jornada. 
O local também recebe visitações de alunos das escolas de Bauru e região e 
também apreciadores da cultura. Pedro tem em seu currículo participações em 
programas de TV, tais como Criança Esperança no reality Click esperança, duas 
vezes no Encontro com Fátima Bernardes, duas vezes no Hora do Faro da 
Record, entre outros de rede nacional como Fala Brasil, Record News. 
Palestrante em congressos como Cariri Cangaço e Sertão Cangaço diversas 
ocasiões, simpósios, festivas. 
Hoje Pedro é convidado para congressos, feiras literárias e palestras, fóruns, em 
universidades de todo País. 
Pedro também se apresenta em shows com sua banda de forró né-de-serra. 
Poeta com 7 títulos de cordéis lançados, segue na difusão da Cultura. 

Paulo Afonso, 14 de junho de 2022. 
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