CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia MOÇÃO N°. \5R /2017.
A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo Paulo
afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir
na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS à AXE WIND (Alexandre
Lesse) e sua equipe pela iniciativa de focar e realizar eventos náuticos e
projetos esportivos sociais, com o objetivo de formar novos alunos,
principalmente no que diz respeito à inclusão dos jovens no meio esportivo,
levando conhecimento, inclusão social e iniciação para a capacitação
profissional no meio náutico, diminuindo assim o tempo ocioso desta juventude,
o que diminui diretamente os riscos de uso de drogas, álcool e criminalidade.
Desde 2010 a Axé Wind assumiu a responsabilidade de reativar a Copa Vela
de Paulo Afonso, uma das maiores competições de vela do pais, e vem sempre
divulgando a Cidade de Paulo Afonso a nível nacional.

Que se dê conhecimento desta Moção:

Sala das Sessõe

de Agosto de 2017.
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Biografia

Axé Wind nasceu do sonho de dois amigos velejadores
apaixonados pelo windsurf, Alexandre Lessa e Janjorge Mello.
No final de 2009 fomos a uma etapa do brasileiro de windsurf em
Brasília-DF onde o esporte é praticado no lago Paranoá. Lá vimos
mais de 150 pranchas de windsurf na água e a turma toda super
feliz pela prática do esporte e pelos amigos conquistados.
Daí nasceu a ideia da AxéWind, mas com isto também vieram
inúmeras responsabilidades. Entre elas a criação da escola de
windsurfe, para que de fato houvesse a renovação bem trabalhada
para o desenvolvimento do esporte, com a responsabilidade de
levar para o meio social dos alunos e das famílias, o esporte, a
saúde, o bom ambiente social, etc.
Em seguida veio a nossa participação no primeiro campeonato
internacional em Maragogi — AL, que foi o Sul-Americano de 2009.
De lá para cá fomos construindo nossas ideias associadas aos
nossos sentimentos e às nossas responsabilidades.
Em 2010, já assumimos a responsabilidade de reativar a Copa Vela
de Paulo Afonso, uma das maiores competições de vela do país e
em uma cidade que mora em nossos corações. Logo depois veio o
V campeonato baiano de windsurf, feito pela Axé Wind.
Foi sucessos absolutos naquele ano, ganhando espaço em toda a
mídia esportiva na Bahia e no Brasil.
Em 2011, em consequência dos trabalhos realizados em 2009 e
2010, a AxéWind teve o privilégio de ser a instituição realizadora da
1a Etapa do Brasileiro de Windsurf, na praia de Ponta de Areia, na
Ilha de Itaparica. Sucesso em participação de velejadores, foi o
evento com mais velejadores inscritos no ano de 2011, em todo o
Brasil.
Ainda em 2011, mais precisamente em novembro, a Axé Wind foi à
assembleia da classe, realizada na etapa do brasileiro no estado do
Espirito Santo, onde foi decidido por unanimidade que a Bahia seria
a candidata oficial do Brasil para sediar o Sul-Americano em 2012,

o que ainda dependia da votação do conselho internacional da
classe, que aconteceria no mês seguinte, em Cancun, durante o
mundial de windsurf. Lá, a Bahia ganhou a concessão para a
realização deste tão prestigioso e importante evento para o nosso
esporte, para a Bahia e o Brasil.
Mais do que isto, em 2013 a Axé Wind recebeu o contrato da IWA
(International Windsurfi ng Association), direto da Inglaterra para a
assinatura e concessão para a realização do mundial de
windsurf aqui no Brasil e por falta de recurso no estado da Bahia,
realizamos o evento no Rio de Janeiro.
A Axé Wind hoje tem seu foco em eventos náuticos e projetos
esportivos sociais, com o objetivo de formar novos alunos,
principalmente no que diz respeito à inclusão dos jovens no meio
esportivo, levando conhecimento, inclusão social e iniciação para a
capacitação profissional no meio náutico, diminuindo assim o tempo
ocioso desta juventude, o que diminui diretamente os riscos de uso
de drogas, álcool e criminalidade.
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