
MOÇÃO DE APLAUSO N° 121/2021

                                                            
A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta
seu Aplauso ao Projeto Falcão na pessoa da sua Coorde-
nadora Paula Priscila Lopes da Luz pelo trabalho presta-
do ha mais de 13 anos em nossa cidade.

 JUSTIFICATIVA

Há 13 anos o projeto Falcão foi fundado em Vitória da Conquista, a idéia inicial foi trabalhar com o
assistencialismo,  entregando  sopas  e  lanches  às  pessoas  que  acompanhavam  os  pacientes  em
hospitais aqui da cidade. Há quase três anos atrás, o projeto tomou outro rumo, tendo em vista a
necessidade de algo que pudesse tirar as crianças das ruas, dando uma oportunidade educacional;
foi aí que surgiram três oficinas fixas, capoeira que atende 78 alunos, contação de história em forma
de ludicidade com 50 alunos e uma oficina de futebol onde participam 75 alunos fixos, mas esse
número veio aumentando fazendo assim atendermos à modalidade volante que atende a crianças
que não são fixas no projeto. A intenção é de no mês de outubro começar a oficina de vôlei, já tem
um professor que irá ajudar nessa modalidade, um voluntário como os outros; a parte financeira do
projeto é feita pela idealizadora Paula Priscila Lopes da Luzes o seu esposo, desde o abadá da
capoeira até os coletes e uniformes do futebol.

Nenhuma criança paga valor algum desde a entrada até o término da passagem pelo projeto, pois os
organizadores  entendem que  os  pais  passam por  dificuldades,  principalmente  em meio  a  essa
pandemia que estamos vivendo. Foi feita a busca por alguns patrocinadores, mas foi em vão.

Muitas crianças estão na espera pela participação do projeto, mas no momento financeiramente
falando só está dando pra atender as crianças que já estão matriculadas.

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 08 de Setembro de 2021.
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