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Ações de Bobô levam secretários de governo a
debaterem políticas para o Piemonte Norte
Deputado parabeniza município e reafirma compromisso com o Território do Piemonte Norte
No aniversário
de emancipação
política de Senhor
do Bonfim, dia
28/5, o deputado estadual Bobô
(PCdoB) apresentou Moção à Assembleia Legislativa reafirmando seu
compromisso com
o desenvolvimento
econômico e social do município e do
Território do Piemonte Norte do Itapicuru.
O parlamentar lembrou dos debates
“O território que queremos – Desafios e
alternativas para o desenvolvimento social e econômico do Piemonte Norte do
Itapicuru” e “Alternativas para a saúde no
Território do Piemonte Norte do Itapicuru”, realizados por seu mandato.
“Levamos para as discussões secretários do governo estadual, como Jerôni-

Cidadão de Jaguarari

mo Rodrigues (Desenvolvimento Rural)
e Josias Gomes (Relações Institucionais),
além de representantes de outras secretarias, que debateram temas importantes com prefeitos, vereadores de Senhor
do Bonfim e da região, e entidades populares”, frisa.
As indicações e sugestões produzidas nos debates estão sendo monitoradas e acompanhadas pelo deputado
junto às secretarias e órgãos do governo
estadual.

O empenho do deputado Bobô
com as demandas do município de
Jaguarai junto ao governo estadual
foi reconhecido com o título de Cidadão Jaguarariense. Aprovada por
unanimidade pela Câmara Municipal, a honraria foi uma iniciativa do
vereador Val do Jacuna (PT), concedida no dia 19 de junho.
“Agradeço aos vereadores esse
privilégio de ser cidadão jaguarariense e reafirmo o compromisso de
continuar lutando pelo desenvolvimento do município”, afirma Bobô.

Comenda 2 de Julho para Allan do Carmo e Luiz Dórea
“Quando um atleta de esporte individual conquista um título ou uma
medalha, engana-se quem pensa que
só ele foi o vencedor. Um País inteiro
se sente vitorioso”. Assim o deputado
Bobô (PCdoB) justificou a concessão da
Comenda 2 de Julho ao nadador de maratonas aquáticas Allan do Carmo e ao
treinador de boxe Luiz Carlos Dórea, em
sessão realizada no dia 22 de maio.
O deputado destacou que a Casa
concedeu a maior honraria do estado a
dois desportistas que elevam o nome da
Bahia e dos baianos pelo trabalho que
realizam. “Allan se tornou o primeiro
nadador brasileiro a conquistar o título
da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, no ano de 2014, em Hong Kong.
É um espelho positivo para jovens e

atletas que iniciam suas carreiras”, disse,
lembrando várias outras conquistas do
homenageado.
Para resgatar a história de Luiz Carlos
Dórea, o parlamentar destacou a trajetória de boxeador e de treinador de boxe
e nas Artes Marciais Mistas (MMA). “Um
nome reconhecido e respeitado internacionalmente, responsável por formar
campeões como Acelino ‘Popó’ Freitas,
além de Éverton Lopes e Adriana Araújo.
No MMA, Anderson Silva e Júnior ‘Cigano’ são alguns dos campeões que tem
sua marca”, enfatizou, não esquecendo
do Dórea formador de cidadãos com a
sua Academia Champion, em Salvador.
Emocionados, Allan e Dórea agradeceram a Bobô pela defesa e valorização
do esporte na Assembleia Legislativa.

Para o deputado, conceder
a Medalha 2 de Julho a Allan e
Dórea valoriza o esporte baiano

Projetos para fortalecer o exercício da cidadania

Escolas abertas para a comunidade
Para estimular o envolvimento
das comunidades com a escola, o
deputado Bobô apresentou na Assembleia Legislativa o Projeto de
Lei nº 21.199/15. A matéria institui
o Programa “Escola em Ação”, que
incentiva a abertura das escolas
sob responsabilidade do governo
estadual para prática de esporte,

além da realização de atividades
recreativas e culturais nos finais de
semana.
Os eventos devem acontecer,
pelo menos, em um final de semana a cada mês. O monitoramento
das atividades caberá a associações
de moradores ou entidade sem fins
lucrativos, que deverão estar devi-

damente registradas e autorizadas
pela Secretaria de Educação. “O
Programa visa fomentar ações para
melhorar a qualidade da educação
com o envolvimento e a participação da comunidade, ampliando o
diálogo e a cooperação entre alunos, pais e população”, explica o
parlamentar.

Empresas devem apoiar esporte e cultura
Com o Projeto de Lei nº 21.160/15,
Bobô quer empresas e indústrias instaladas na Bahia, com qualquer tipo
de isenção fiscal, contribuindo com
programas de amparo ao esporte
amador e apoio à cultura. O objetivo
é fortalecer os programas Faz Cultura
e Faz Atleta.
Segundo a proposição, a contribuição deverá ser equivalente a,
no mínimo, 10% para o Faz Atleta

e 10% para o Faz Cultura, da verba
destinada ao marketing da empresa. O programa durará o período
da isenção tributária e os recursos
serão repassados para a Superintendência dos Desportos do Estado da
Bahia (Sudesb).
“Com a vinda das empresas, ganha a economia do estado e temos
a geração de empregos e renda.
Nosso projeto é justamente fazer

com que elas contribuam com o
fortalecimento do esporte e da cultura na Bahia, seleiros de grandes
nomes nacionais nos dois segmentos. É uma oportunidade de corrigirmos nossos indicadores sociais
e culturais, bem como elevar ainda
mais o nome da Bahia com a revelação de artistas e desportistas que
tanto nos horam”, afirma Bobô ao
justificar sua proposição.

Prestigiando Abeac e lideranças do
esporte e do Subúrbio, em Salvador
Na capital baiana, o deputado
Bobô acompanha as ações de entidades populares, como a Abeac,
que desenvolve um importante trabalho na Cidade Baixa. A organização fez um jantar para comemorar
a atividades realizadas nas área de
esporte, educação, arte e cidadania.

Ao lado do vereador Everaldo
Augusto (PCdoB), Bobô prestigiou a
inauguração da quadra esportiva no
Vale do Matatú, que foi reformada,
recebendo cobertura de tela e melhorias nos vestiários.
Em Plataforma, o deputado reafirmou seu compromisso com o Subúrbio colocando o mandato à disposição.

Bobô destaca papel social da Abeac e confere
de perto as reformas na quadra do Matatú
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