
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2  010/2019  

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO CENTRO SUPERAÇÃO 

DE EQUOTERAPIA DO 209  BATALHÃO DE POLFIA MILITAR, em reconhecimento a realização 

do II WORKSHOP SOBRE AUTISMO "OLHARES E CAMINHOS" E I SEMINÁRIO EQUOTERAPIA E 

CINOTERAPIA. 

Com a finalidade de esclarecer e fornecer conhecimento sobre o autismo, a iniciativa do 

evento, digna de homenagem, forneceu para a população de Paulo Afonso e regiões 

circunvizinhas a oportunidade de aprender com profissionais renomados em todo pais, sobre 

novos "OLHARES E CAMINHOS" que precisam ser explorados quanto ao TEA (Transtorno do 

Espectro Autista). O evento contemplou com palestras e minicursos, os profissionais das 

diversas áreas ligadas ao tratamento do transtorno como, educação e saúde, bem como 

contemplou os pais e parentes de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Nessa 

edição o Workshop inovou trazendo para ministrar uma de suas palestras a jovem Amanda 

Paschoal que é autista, ativista, graduada em artes, que foi sem dúvida a maior surpresa do 

evento, mostrando através de suas vivencias, como vive um autista na sociedade e o quão 

capaz ele é de desenvolver suas habilidades. 

O evento trouxe palestras cujos temas Autismo dentro do Paradigma da Neurodiversidade, 

Mascaramento em Autistas: Da Depressão ao Suicídio, Equoterapia e Cinoterapia: 

Contribuições no Desenvolvimento das pessoas com deficiência, Autismo no processo 

escolar: Desafios e possibilidades, A integração sensorial como abordagem de tratamento de 

crianças com TEA e TEA e seus comportamentos / diagnóstico diferencial e suas implicações 

na atenção a pessoa com TEA, reforçaram na população a importância da inclusão dessas 

pessoas na sociedade. 

"Quando perdermos o direito de ser diferentes, perdemos o privilégio de sermos livres". 

Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019. 

&'vuA ai° 
4á rio Cézar Barreto Azevedo 

nerzt;vADO (A) WI  SES.Sig) N°,  )914}  

ftlaikajjg  POR  arnarrit  

wOTOS CONTRA 

. .viESA DA C 

MESTO O RECEBENTO PROT. N° .-5C4  
Eia 	O a 	DE 20à5_ 

Sec ilitratIva  

(Mário Galinho) 

Vereador 



F•RESI 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2 011/2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO PROJETO GIRASSOL 

em reconhecimento a realização do II WORKSHOP SOBRE AUTISMO "OLHARES E CAMINHOS" 

E 1 SEMINÁRIO EQUOTERAPIA E CINOTERAPIA. 

Com a finalidade de esclarecer e fornecer conhecimento sobre o autismo, a iniciativa do 

evento, digna de homenagem, forneceu para a população de Paulo Afonso e regiões 

circunvizinhas a oportunidade de aprender com profissionais renomados em todo pais, sobre 

novos "OLHARES E CAMINHOS" que precisam ser explorados quanto ao TEA (Transtorno do 

Espectro Autista). O evento contemplou com palestras e minicursos, os profissionais das 

diversas áreas ligadas ao tratamento do transtorno como, educação e saúde, bem como 

contemplou os pais e parentes de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Nessa 

edição o Workshop inovou trazendo para ministrar uma de suas palestras a Jovem Amanda 

Paschoal que é autista, ativista, graduada em artes, que foi sem dúvida a maior surpresa do 

evento, mostrando através de suas vivencias, como vive um autista na sociedade e o quão 

capaz ele é de desenvolver suas habilidades. 

O evento trouxe palestras cujos temas Autismo dentro do Paradigma da Neurodiversidade, 

Mascaramento em Autistas: Da Depressão ao Suicídio, Equoterapia e Cinoterapia: 

Contribuições no Desenvolvimento das pessoas com deficiência, Autismo no processo 

escolar: Desafios e possibilidades, A integração sensorial corno abordagem de tratamento de 

crianças com TEA e TEA e seus comportamentos / diagnostico diferencial e suas implicações 

na atenção a pessoa com TEA, reforçaram na população a importância da inclusão dessas 

pessoas na sociedade 

"Quando perdermos o direito de ser diferentes perdemos o privilegio de sermos livres". 

Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2  012/2019  

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, 

faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS DIOCESE DE 

PAULO AFONSO, em reconhecimento aos trabalhos realizados através do PROJETO DE 
EQUOTERAPIA ALADOS. 

Fundado em novembro de 2017, o projeto de Equoterapia Alados, nasceu de uma 

iniciativa de Dom Cuido, que com um olhar sensível e bondoso, observou a grande 

quantidade de pessoas diagnosticadas com TEA — Transtorno do Espectro Autista 

existentes no município de Paulo Afonso. Com  o proposito de auxiliar essas pessoas 

para que pudessem adquirir independência e conviver com a maior autonomia 

possível dentro da sociedade, Dom Cuido trouxe da Itália o modelo do projeto já 

existente por lá. 

A Equoterapia Alados ê um projeto mantido através da Diocese de Paulo Afonso e 

atende até o momento, 31 (trinta e uma) famílias, oferecendo atividades de terapia 

com equinos para crianças e adolescentes com TEA — Transtorno do Espectro Autista e 

acompanhamento psicológico para os pais. Conta com uma equipe multidisciplinar 

composta por fisioterapeutas, psicopedagogas, psicólogas e assistente social. 

O Projeto Equoterapia Alados funciona no Espaço Recanto Solidário, localizado na 

Fazenda CHESF, atualmente se mantém de doações e da comercialização do que é 

produzido através de atividades agrícolas, da psicultura, da confecção de vassouras e 

produção de sabão. 

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". Mateus 5:16 

Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO NF 013/2019  

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A ANTONIO LUCENA 

JUNIOR em reconhecimento ao desempenho obtido através do esporte no campeonato 

IRONMAAN 70.3 FORTALEZA 2018, que aconteceu em 25 de novembro de 2018 na capital 

cearense. 

O evento reuniu 1.000 triatletas de 19 países, sendo que o Brasil contou com o maior número 

de competidores inscritos na prova, o total de 764 (setecentos e sessenta e quatro) e teve a 

companhia de representantes dos Estados Unidos, Chile, Argentina, Alemanha, Bolívia, Guiana 

Francesa, Portugal, Espanha, Rússia, Grã-Bretanha, Polônia, Paraguai, Uruguai, Eslovênia, 

Colômbia, Japão, Itália e Grécia. 

ANTONIO LUCENA JUNIOR que foi tricampeão Baiano de Futsal como treinador, obteve 3F 

lugar na Taça Brasil, completou a prova lronmaan 70.3 Fortaleza 2018 com o tempo de 

06:07:32, com a marca de 440'' com 723 inscritos e na categoria (35-39) o 1192  colocado com 

183 participantes. 

Parabéns ao atleta que representou brilhantemente o nome de Paulo Afonso na competição e 

por fomentar as práticas esportivas, mostrando que esporte é transformador na vida do ser 

humano. 

"O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, POISO resultado é imediato e as 
transformações são surpreendente?' 

Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2  014/2019  

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A FLAVIO SOUZA em 

reconhecimento ao desempenho obtido através do esporte no campeonato IRONMAAN 70.3 

FORTALEZA 2018, que aconteceu em 25 de novembro de 2018 na capital cearense. 

O evento reuniu 1.000 triatletas de 19 países, sendo que o Brasil contou com o maior número 

de competidores inscritos na prova, o total de 764 (setecentos e sessenta e quatro) e teve a 

companhia de representantes dos Estados Unidos, Chile, Argentina, Alemanha, Bolivia, Guiana 

Francesa, Portugal, Espanha, Rússia, Grã-Bretanha, Polônia, Paraguai, Uruguai, Eslovênia, 

Colômbia, Japão, Itália e Grécia. 

FLAVIO SOUZA com tempo de 05:2523, alcançando 238 colocado na categoria geral dentre 

os 723 inscritos e 66 colocado na categoria (35-39) com 183 inscritos. 

Parabéns ao atleta que representou brilhantemente o nome de Paulo Afonso na competição e 

por fomentar as práticas esportivas, mostrando que esporte é transformador na vida do ser 

humano. 

"O esporte é o ferramenta de inserção social mais eficaz, poiso resultado é imediato e as 
transformações são surpreendentes" 

Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO NI2 015/2019  

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A KLEBER NASCIMENTO 

em reconhecimento ao desempenho obtido através do esporte no campeonato IRONMAAN 

70.3 FORTALEZA 2018, que aconteceu em 25 de novembro de 2018 na capital cearense. 

O evento reuniu 1000 triatletas de 19 países, sendo que o Brasil contou com o maior número 

de competidores inscritos na prova, o total de 764 (setecentos e sessenta e quatro) e teve a 

companhia de representantes dos Estados Unidos, Chile, Argentina, Alemanha, Bolivia, Guiana 

Francesa, Portugal, Espanha, Rússia, Grã-Bretanha, Polônia, Paraguai, Uruguai, Eslovênia, 

Colômbia, Japão, Itália e Grécia. 

KLEBER NASCIMENTO fez um tempo de 4:52:28, alcançando 889  colocado na categoria geral 

com 723 inscritos e 18° colocado na categoria (40-44) com 115 inscritos. 

Parabéns ao atleta que representou brilhantemente o nome de Paulo Afonso na competição e 

por fomentar as práticas esportivas, mostrando que esporte é transformador na vida do ser 

humano. 

"O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois o resultado é imediato e os 
transformações são surpreendentes" 

Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO Ng 016/2019  

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A LUIZ ALVES em 

reconhecimento ao desempenho obtido através do esporte no campeonato IRONMAAN 70.3 

FORTALEZA 2018, que aconteceu em 25 de novembro de 2018 na capital cearense. 

O evento reuniu 1.000 triatletas de 19 países, sendo que o Brasil contou com o maior número 

de competidores inscritos na prova, o total de 764 (setecentos e sessenta e quatro) e teve a 

companhia de representantes dos Estados Unidos, Chile, Argentina, Alemanha, Bolívia, Guiana 

Francesa, Portugal, Espanha, Rússia, Grã-Bretanha, Polônia, Paraguai, Uruguai, Eslovênia, 

Colômbia, Japão, Itália e Grécia. 

LUIZ ALVES completou a prova com o tempo de 06:07:32, com a marca de 440g com 723 

inscritos e na categoria (35-39) o 119° colocado com 183 participantes. 

Parabéns ao atleta que representou brilhantemente o nome de Paulo Afonso na competição e 

por fomentar as práticas esportivas, mostrando que esporte ê transformador na vida do ser 

humano. 

"O esporte é o ferramenta de inserção social mais eficaz, poiso resultado é imediato e as 
transformações são surpreendentes" 

Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019. 
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Sala das sessões, 27 de fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N° 017/2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A TIAGO DALTRO em 

reconhecimento ao desempenho obtido através do esporte no campeonato IRONMAAN 70.3 

FORTALEZA 2018, que aconteceu em 25 de novembro de 2018 na capital cearense. 

O evento reuniu 1.000 triatletas de 19 países, sendo que o Brasil contou como maior número 

de competidores inscritos na prova, o total de 764 (setecentos e sessenta e quatro) e teve a 

companhia de representantes dos Estados Unidos, Chile, Argentina, Alemanha, Bolívia, Guiana 

Francesa, Portugal, Espanha, Rússia, Gd-Bretanha, Polônia, Paraguai, Uruguai, Eslovênia, 

Colômbia, Japão, Itália e Grécia. 

TIAGO DALTRO com tempo de 05:57:51, alcançando 391° na geral dentre os 723 inscritos e na 

categoria (35-39) 111° dentre os 183 participantes. 

Parabéns ao atleta que representou brilhantemente o nome de Paulo Afonso na competição e 

por fomentar as práticas esportivas, mostrando que esporte é transformador na vida do ser 

humano. 

"O esporte é a ferramenta de Inserção social mais eficaz, poiso resultado é imediato e os 
transformações são surpreendente?' 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO NP.   32  /2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. JOÃO MEDEIROS 

pelo II ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS DE PAULO AFONSO, realizado entre os dias 22 e 24 

de fevereiro de 2019. 

Fundado em março de 2018, o encontro de carros antigos, surgiu da iniciativa do Sr. João 

Medeiros em promover um evento que resguardasse a paixão pelos automóveis antigos, bem 

como a estória que os modelos fizeram no cenário nacional e internacional. 

Na sua segunda edição, o evento contou com o prestigio de aproximadamente o dobro de 

participantes da edição anterior, que vieram de vários estados do país. Um público misto e 

diversificado, que mais uma vez teve a oportunidade de apreciar as belezas da cidade de Paulo 

Afonso e contemplar a paixão pelas raridades do cenário automobilismo nacional e 

internacional. 

Além da iniciativa do evento, João Medeiros também promoveu o lado social, onde os 

participantes doaram 2 quilos de alimentos não perecíveis, que totalizaram mais de mil quilos 

de alimentos arrecadados e foram distribuídos para famílias carentes da cidade. 

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". Mateus 5:16 

Sala das sessões, 25 de Fevereiro de 2019. 
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