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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da BahiaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.
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/2017.

"Dispõe sobre a Outorga de titulo
de Cidadão Nploafonsino,
Senhor
LUIS
AF'SDTÇIDO, ,,,,,, .
LEITE Ta ''''''''''' ''•
A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas.atribuiçõess
virnto oca. C,
legais, aprova:
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Art. 1° - Fica concedido o titulo de Cidadão Pauloafonsino ao
Senhor LUIS APARECIDO LEITE DA SILVA.
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Art. 2° - As despesas decorrentes dos atos preparatórios para
entrega do Titulo mencionado no Art. 1° correrão
. Conta'daStlotações
orçamentárias da Câmara Municipal de Paulo Afonso.
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Art. 3° - A entrega de Titulo dar-se-á em SeWSão'Sb1Mg/gmstatasa
Legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno.
—

Art. 40 - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala de Sessões, em 12 de julho de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da BahiaBIOGRAFIA
Luiz Aparecido Leite da Silva, nono filho de doze irmãos, filho de Dona
Cícera Luzia Leite, dona de casa e costureira e do senhor José Justino da
Silva, ex-funcionário da Chesf (Companhia Hidrelétrica do São Francisco),
conhecido como Zé Vaqueiro.
Luiz Leite como é conhecido chegou a Paulo Afonso aos cinco anos,
acompanhado dos pais. Nascido em Recife - PE, ao nascer já foi tido como
motivo de atenção e sucesso, pois chegou ao mundo com 6,200 kg, por pouco
não entrou pra o Guinness Book (o livro dos recordes), perdendo somente por
800 gramas.
Cursou o ensino fundamental nos colégios do Bairro Chesf, e nível médio
(antigo segundo grau) no CIEPA e curso de magistério, entre vários cursos na
área do FITNESS, bem como Musculação, Cultura Física, Aspectos Celulares,
Habilidades Motoras e Musculação para a terceira idade e adolescentes,
Aeróbica, Ginástica localizada, Fundamentos pedagógicos, pela Universidade
Católica de Salvador e Centro de Educação Física Santos Dumont realizados
nas cidades de Recife e Salvador, Aero Local e Hidro Ginástica, na Fhysicol
Corpus em Campina Grande na Paraíba.
Aos 26 anos de idade, já ostentava um conjunto de características que o
fez vencedor do Work Shop Beleza Fitness Internacional, concurso realizado
em Recife, superando 20 candidatos dentre eles brasileiros, argentinos e
americanos. O atleta também possui prêmios anteriores como Campeão de
Aeróbica Individual em Recife no ano de 1991, e vencedor do concurso Melhor
Professor de Academia pela Akasha Promoções, no ano de 1992 na cidade de
Salvador.
Atualmente cursa o sexto período de licenciatura em Educação Fisica na
UNOPAR (Universidade Norte do Paraná). Administra hoje sua própria
academia onde ministra aulas de Ginástica e Musculação, no bairro Tancredo
Neves, atuando desde janeiro de 2007. Implantou seu estabelecimento no
Bairro Tancredo Neves, pois acredita no desenvolvimento do local onde reside,
desenvolve sua atividade profissional e ainda dá oportunidades de trabalho

para outros profissionais, gerando emprego e renda para a população de seu
bairro, pois crê que para mudar uma comunidade é preciso acreditar e investir
•-na educação e incentivar a prática de esportes de maneira geral,
conscienfizando as pessoas da importância da prática de exercícios e
consequentemente possuindo uma sociedade com mais e melhores
oportunidades incluindo a melhoria da saúde.

