
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

INDICAÇÃO N°. 157 /2022. 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário 
e dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Exm. Sr. Daniel 
Gomes de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, solicitando fazer gestão 
junto a SUDESB - Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia, no 
tocante a dar apoio para realização do Projeto ia  Copa V10 de Futebol 7 
Feminino do Time Águias, que faz parte da Associação Desportiva Guarani 
Futebol clube BTN. 

Sala das Sessões, em 04 de maio de 2022. 

Valmir Arauj. da Rocha 
-Vereador- 
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JUSTIFICATIVA 

A I Copa V10 de Futebol 7 Feminino será realizado no ano em curso e data a 
definir no Bairro no Balneário Prainha, na cidade de Paulo Afonso/BA e terá 
como foco principal homenagear a atleta Vanessa Thainá, que foi uma atleta de 
suma importância para o futebol feminino em suas todas as categorias, ela que 
além desejar o crescimento e desenvolvimento da categoria, representava a sua 
cidade natal assim como várias outras, defendendo suas seleções em torneio 
em toda a região, atleta sem igual e pessoa excepcional que teve a vida ceifada 
em trágico acidente de moto no dia 24/01/2022, além da valorização do futebol 
feminino na cidade. Estimamos a participação de vários times das cidades 
circunvizinhas e também de times de fora do estado. 

A copa pretende ainda, utilizar o esporte em sua modalidade Futebol 7 Feminino 
aberto, como expressão da valorização da mulher no esporte, enfatizando a 
igualdade dentro do esporte na cidade, visto que, ainda existe uma diferença 
gigantesca no incentivo e investimento nessa modalidade. Busca-se ainda 
enfatizar a I Copa V10 como um fator de desenvolvimento e transformação 
humana, agregando valores e principalmente utilizar o esporte como instrumento 
de aproximação entre as pessoas buscando colocar em pauta sentimentos 
como: companheirismo, humildade, responsabilidade, generosidade e empatia. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  159   / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica, ao Sr. Vicente José 
de Lima Neto — Diretor Geral da Superintendência dos Desportos do Estado da 
Bahia- SUDESB, implantação de Curso de Arbitro para canoagem. 

Sala das Sessões em 02 de maio de 2022. 

—..... 	, Valmir Araújo da Rocha 
- Vereador - ATESTO 
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JUSTIFICATIVA 

Após visita in loco, pude acompanhar a prática de grupos de canoagem em nossa cidade 
realizado na Prainha Ayrton Senna — Centenário. 

A canoagem tem proporcionado inumeros beneficos para a saúde fisica e mental, o 
PROJETO MAMACARU trabalha o fortalecimento muscular de mulheres vitimas de câncer de 
mama. 

O remo também é um esporte que vem crescendo e ganhando muitos adeptos e 
praticantes. 

Em julho, o grupo CARRANCABOAT, um dos grupos de canoagem de Paulo Afonso, irá 
representar Paulo Afonso em um evento de remo em Salvador. 

No sentido de fortalecer ainda mais as práticas esportivas dos grupos de canoagem 
torna-se necessário suprir árbitros para a modalidade, tal treinamento ajudará na organização e 
profissionalização das atividades. 



Valmir Araújo da Rocha 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

INDICAÇÃO N°.  161  / 2022 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário e 
dispensadas as demais formalidades regimentais, indica ao ao Exm. Sr Daniel 
Gomes de Almeida - Deputado Federal PCdoB Bahia, que faça gestão junto 
ao Sr. Vicente José de Lima Neto — Diretor Geral da Superintendência dos 
Desportos do Estado da Bahia- SUDESB, solicitando apoio ao Projeto 
Carranca Boat, conforme Projeto em anexo . 

Sala das Sessões em 04 de abril de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente solicitação foi feita após visita in loco, onde pude acompanhar 
a prática de grupos de canoagem em nossa cidade realizado na Prainha Ayrton Senna — 
Centenário. 

A canoagem tem proporcionado inúmeros beneficos para a saúde fisica e mental, o 
PROJETO MAMACARU trabalha o fortalecimento muscular de mulheres vitimas de câncer 
de mama. 

O remo também é um esporte que vem crescendo e ganhando muitos adeptos e 
praticantes. 

Em julho, o grupo CARRANCABOAT, um dos grupos de canoage. de Paulo Afonso, 
irá representar Paulo Afonso em um evento de remo em Salvador. 

No sentido de fortalecer ainda mais as práticas esportivas dos grupos de canoagem 
torna-se necessário a presente solicitação, tal apoio ajudará na organização das atividades 
do grupo. 
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APRESENTAÇÃO 

A ASSOCIAÇÃO CARRANCA BOAT — ACB Centrada na 
intenção de contribuir para o desenvolvimento e difusão da 
Canoagem no seu aspecto social-esportivo, prom Dvendo a 
integração entre esporte, lazer, saúde e cidadania. 

Nessa perspectiva, a ACB atuará junto ás Unidades Escolar 
da Rede Pública, com a Federação Estadual de Canoagem e 
Órgãos Públicos da Bahia, que serão mapeadas no Estado. 

A ACB através da implementação do PROJETO CARRANCA 
BOAT, visa, também, redimensionar e ampliar o raio de ação 
da entidade, mediante a captação de recursos humanos, 
materiais e financeiros, possibilitando a criação, impr antação e 
implementação de novos núcleos de canoagem carranca 
Boat. 
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OBJETIVO 
01. Promover a integração entre esporte, lazer, saúde e 
cidadania com o PROJETO CARRANCA BOAT. 

02. Este projeto tem por finalidade atender pessoas com 
histórico de câncer de mama, pessoas com necessidades de 
reabilitação física, além de oferecer as cnças e 
adolescentes atividades extracurriculares, assim, fortalecendo 
a base da canoagem baiana, e quem sabe formando futuros 
canoístas de alto rendimento. 

03. Captar recursos mediante parcerias institucionais com 
órgãos e entidades públicas e privadas, visando à execução 
das ações e ampliação do atendimento do PROJETO 
CARRANCA BOAT. 

04. Oferecer gratuitamente a 880 (oitocentos E oitenta) 
pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos 	idosos, 
pessoas com deficiência física, mental e também, mulheres 
sobreviventes de câncer de mama, em cada uma das 4 
regiões do estado da Bahia, aulas de canoagem na 
modalidade CARRANCA BOAT. 

05. A canoagem está na cultura do Brasil e o Projeto Carranca 
Boat quer abraçar a Bahia, o projeto foi dividido em 04 
Etapas: 5.1 Compra de 20 barcos, equipados com remos, 
tambor, leme e coletes. 5.2 Treinamento e capacitação dos 
capitães e timoneiros destes núcleos, Possibilitar a formação 
de grupos de praticantes do Carranca Boat para a n.abilitação 
de sobreviventes de câncer de mama, com 20 remadores, um 
ritmista e um no leme. 
5.3 Oportunizando melhoria na qualidade de vida e a superação dessas 
sobreviventes. 5.4 Mapear e distribuir esses barcos nos núcleos na 
região nordeste, sudeste, recôncavo baiano e em Salvador. 
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O objetivo é Disponibilizar 05 barcos para Salvador; 05 
barcos para as cidades de: Abaré, Chorrochá, Glória, Juazeiro 
e Rodelas; 05 barcos para: Ilhéus, ltabuna, Itacaré Ubaitaba 
e Valença; 5 barcos , sendo 2 para Feira de Santa! ia, 1 para 
Cachoeira, 1 para Jequié, e 1 para São Félix. 
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PLANO DE AÇÃO 

Vincular-se a uma entidade de prática local (existente ou 
nova), com a Federação Estadual de Canoagem e Órgãos 
Públicos da Bahia, que serão mapeadas no Estado. 
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Histórico do Carranca Boat 

A ideia da construção do Carranca Boat foi desenvolvida pelo 
italiano Cesare Decarli, que ao chegar no município avistou o Velho 
Chico e ali projetou uma grande atividade esportiva em equipe. 

Em 2013 uma embarcação diferenciada entrou nas águas do Rio 
São Francisco, em Paulo Afonso, no Sertão da Bahia. Em sua 
cabeceira, uma carranca esculpida e 20 remadores junto com um 
timoneiro e um ritmista, que iniciaram a história do Carranca Boat, 
uma variação do Dragon Boat. 



Entre as conquistas da associação, estão a participação 
realização de quatro competições por ano, os únicos no Brasil. 

Semana da Água da Embasa, Remo de Ouro, Dia do Soldado, 
Semana da Infantaria, Dia da Criança, Semana de Meio Ambiente e 
o Festival Roama, voltado para sobreviventes de câncer de mama. 

Reconhecimento como utilidade pública através da Lei Municipal 
n° 1.346, de 25 de agosto de 2016; 
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Condução da tocha Olímpica pelo Rio São Francisco, em 
2016, na passagem por Paulo Afonso; 

Reconhecimento do curso de capitão e timoneiro, 
chancelado pela Confederação Brasileira de Canoagem, em 
04 de outubro de 2019; 
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CSCa 013/2019 
Creltlba, 04 de ~Ulmo de 2019. 

À 
Associada Caneca 
Peule Alento • SA 

Assunto: Chancele do tuna de Ilmcerelto. RItndste e Capitila de Dradon Be* 

Prezado, Senhores, 

A Cota tern o prazer de curnpnmenta•lo e informar que chinca o 
Curta de Timoneiro. Rltmista e Capitio de Drage. Doia Que àed realaado 
adade de Paulo Morno. Bahia e deseja Contribuir poisa dwultn10 e ...Danilo da 
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Moção de Aplauso pela Câmara de Vereadores de Paulo 
Afonso em outubro de 2019. 
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Através de uma parceria com o Boatflex Brazil recebe o atestado 
do Internationational Canoe Federation (ICF), onde aprova e 

endossa a construção de barcos dragon boats no Brasil, 

reconhecido pelo International Breast Cancer Peadless Comission. 
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Em 2018 o Carranca Boat resolveu criar o 1° Festival Dragon Boat 
do Nordeste voltado exclusivamente para as sobrevivente de câncer 
de mama e assim nasceu o ROAMA , palavra indígena que 
significa "PERMANECER DE PÉ". 

ORÇAMENTO 
DESPESAS VALOR 
Despesas de Execução com 
material (barco, carranca, remos, 
leme, 
tambor e coletes) 

R$ 600.000,00 

Despesas Administrativas R$ 80.000,00 

Total R$ 680.000,00 
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