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CÂMARA MUNICIPAL OE AIAGOINHAS
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moçÃo No.005/2022.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpr€tando o sentimônto do povo que repr{
por outorga, Íaz inserir nos s€us Anais, l/tOÇÃO DE LOUVOR E APLAUSOS AO ALAGOI
ATLÉICO CLUBE, pola conquistâ do Írtulo do Bicampoão Baiano, no dia í0 do abril de 202i

Até 2021, o Auético de Alagoinhas, êm 50 anos de históda, nunca havia sido câmp€âo estadual. Ag
tem dois tÍtulos para conlar. Após vêncêr o Jacuipense por 2 a 0 em Riachâo d6 Jecuípe, o club€ v
o Campeonalo Baiano pelo segundo ano conseculivo. Thiaguinho ê Paulinho foram os autor€s do!
A últimâ vez que ume equipe que não fosse VilóÍia ou Bahia conseguiu dois troÍéus dê Íorma sogu
em '1943, quândo o Gallcia, dê Salvâdor, conguistou o último de três tllulos consecutivos.

Após o €mpat€ por 1 a 1 no iogo de ida, om Alagoinhas, os torcedor€s do Jadipense se animarat
a possibilidade de garantir o primeiro título da história do clube atuando em casa, no Esládio ValÍ
Porém, os planos foram Írustrados iá no começo da partida. Aos '14 minutos, Millor chutou d€ foÍa d{
o goleiro Mota espalmou para frente e Thiaguinho pêgou o reboto para marcar.

Dai em diante, o que se viu Íoi um timê dê casa tentando o €mpate que lêvaria â d€cisão para os p€

em um ambisnte tenso. lsso sê manifostou na expulsão do zagueiro NeMon, aos 18 minutos da ss
stapa, por entrada dura em Sobral.

Com o resultado em aborto âtá os instantes Ínais, o golpe decisivo veio quase aos 50 minutos. En
soÍreu pênalti. Jêrry cobrou, Mota dêÍendeu e, no rebot€, Peulinho marcou para ent€Írar dê vez qu
chance de reviravolta. Fôsta do Al€goinhâs Aüático Clube, bicampeão b.i.no.

Dê-se ciência desta Moção a atual diretoria, aos ex-presidentes e as autoridadês constituÍdás de
cidade.

Sala das Sessões, em í2 de rbril dô 2OA).
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