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CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAs

MOçÃO

NeO23/

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o sentimento do
povo que representa por outorga, faz inserir nos seus Anais, MOÇÃO DE LOUVOR
E
APLA9SOS, à O Site Alagoinhas Hoje pela sua historia em@
seus 07 anos de fundação. Contribuindo assim, com o jornalismo e com a propagação
de notícias sobre o município de Alagoinhas ao longo desse período.

O Site Alagoinhas Hoje surgiu com objetivo de suprir uma lacuna existente

na

cobertura dos fatos políticos. Cidade de tradição vanguardista, Alagoinhas respira
política, não apenas nos momentos das disputas eleitorais, mas nó decorrer dos
mandatos de prefeitos e vereadores.

A partir de 26 de novembro de 2012, o Alagoinhas Hoje passou a imprimir um novo
conceito à comunicação alagoinhense, com agilidade e coragem para publicar fatos

que estariam camuflados se não fosse o nosso trabalho e a confiança
das fontes. Não
há como saber de tudo: por isso, as fontes são importantes.

Hoje, o site pretende ampliar a cobertura sobre as atividades culturais da cidade,
inegavelmente muita rica neste segmento, enfocando ainda outras áreas relevantes
para a comunidade alagoinhense.
O Site hoje "conversa" com leitores de dezenas de países. As estatísticas
do Google
Analytics comprovaram ao longo do tempo a crescente e qualitativa
audiência do
Alagoinhas Hoje.

o conhecimento, ética e coragem do fundador do
Fontes, pela sua responsabilidade e cuidado na divulgação desite, Maurílio
fatos, onde
constantemente trás matérias exclusivas, sempre com a intençao
de
oferecer aos
leitores informação de qualidade, firmando assim, o Site
Alagóinhas Hole como
Destacamos aqui

o

principal site da cidade.

Maurílio Fontes é Licenciado em Hístoria pela Universidade
do Estado da Bahia
(UNEB/1991) e bacharel em M.arketr-ng pela Faculdade
tntegrada da Bahia (FtBi2oo1).
Especialista em Marketing PolÍtico, Midia, comportam"ntà-Et"itorrr
pública
e ópinào

(ucsAL/2006).

Dê-se ciência desta Moção de louvor e Aplausos ao
site Alagoinhas Hoje, aos seus

sócios, Mauríliô Fonteó

e

Júrio santos,

ea

todos que contribuem direto

indiretamente para o desenvolvimento e crescimento
do site em Alagoinhas.
26 de novembro de 20.1g.
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Vereador autor.
Rua

coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães

- cEp.: ot.ooo-trN.
www.camaradealagoin has.ba.gov. br
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