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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO') 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Frei 

Sono. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°. 	/2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 
Pauloafonsino. Interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz 
inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS, a ESCOLINHA DE 
BASQUETE BTNEVES, talvez muitos aqui não conheçam ou não tenham muita 
familiaridade com o esporte por eles praticado, o basquete. 

Nas últimas décadas o esporte tem ganhado muitos adeptos na cidade de Paulo 
Afonso — BA, algo positivo para nossa cidade. No BTN tem se desenvolvido de 
maneira muito "autossustentáver por parte de seus atletas um projeto sem fins 
lucrativos intitulado por ESCOLINHA DE BASQUETE BTNEVES. O idealizador 
dessa escolinha de basquete foi um dos atletas do bairro: CEZAR, que de forma 
voluntária, iniciou todo o trabalhado treinando os primeiros atletas há cerca 
quinze anos. 

Ao longo de todo ess tempo os Umes da escolinha acumularam uma brilhante 
história competindo em vários campeonatos e vencendo boa parte deles. 
Durante toda essa trajetória passaram por ela cerca de 200 jovens, cada um com 
uma história de vida diferente. Como todos sabem o complexo de bairro 
Tancredo Neves é bastante carente e muitos são os caminhos que os jovens 
podem seguir, mas graças a existência desse projeto muitos jovens puderam 
ouvir sobre uma experiência de vida positiva e com um final feliz. 
Muitos jovens que passaram pelo projeto já relataram ter perdido ao menos um 
amigo para a vida do crime ou para as drogas, infelizmente essa é uma realidade 
no cotidiano dessa garotada. 

Retomando os êxitos da escolinha gostaria= de chamar a atenção para a 
qualidade técnica desses atletas que nos últimos anos foram: bicampeães do 
Torneio de Férias em Jatobá — PE; tricampeão da Liga PA de Basquete; 
vice-campeão da Copa Arapiraca de Basquete e nessa última semana 
bicampeões da copa afogadense de basquete. 

Obviamente essas não são as vitórias que mais nos deixam orgulhosos, mas 
sim olhar para traz e ver vários garotos que se tomaram: professores, 
engenheiros, enfermeiros, policiais, advogados e outras profissões. Essas 
são as vitórias que sem dúvida mais devem alegrar o idealizador do projeto, 
Caiar, que sempre incentivou os jovens a estudar, ensinando sempre a 
im ortância da disciplina e da respeito mútuo, conseguiu transmitir os valores 
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que regem a sua iniciativa que se mantem por mãos de voluntários que ele 
mesmo treinou. 

Por conseguinte, gostariamos muito que essa Moção acabasse aqui com um 
final feliz, cabe ressaltar que muitas são, no entanto, as dificuldades enfrentadas 
para o desenvolvimento desse projeto não nos permitem. 

Acompanhando essa história de sucesso e dedicação estão as dificuldades 
enfrentadas pelo CEZAR, FRANCISCO e demais voluntários, pois a falta de uma 
quadra para a prática do basquete no bairro do BTN tem sido suprida pela 
abertura que a escola CETEPI II Wilson pereira permitindo a utilização da quadra 
nos seus horários livres, no entanto o piso da escola não goza de boas condições 
para prática do esporte. 

A falta de material esportivo também tem dificultado o bom andamento do 
projeto, vale destacar que os materiais esportivos e as manutenções feitas na 
quadra para a prática do basquete são mantidas pelos !miados atletas, que são 
de baixa renda, fazendo assim que as coisas sejam ainda mais dificultosas do 
que naturalmente seriam. Ademais, vale ressaltar que a nossa participação na 
Copa afogadense edição 2018 e edição 2019, como também na Copa Arapiraca 
de Basquete edição 2019 só foram possiveis através da colaboração do 
transporte cedida pela Prefeitura Municipal de Paulo Afonso — BA. 

Esse apoio reforça quão benéfico pode ser o trabalho conjunto entre comunidade 
e poder público, por isto e ESCOLINHA DE BASQUETE BTNEVES são gratos 

por essas ações, mas entendemos que essas não suprem a necessidade e nem 
correspondem com a totalidade da responsabilidade do poder público, contamos 
com um maior apoio futuro. Por fim, ao contarmos um pouco dessa história, 
esperamos que muitos de vocês se interessem por visitar o nosso projeto e nos 
ajudar a enfrentar essa luta contra todas as dificuldades sociais que 
enfrentamos, pois sabemos que nossos problemas só podem ser resolvidos por 
meio da educação, promovida pela escota e sociedade sendo aqui a sociedade 
representada por meio da ESCOLINHA DE BASQUETE BTNEVES. 

Sala das Se 	 embro de 2019 

Edilss Medei os de Frei 
Vedor—  


	00000001
	00000002

