
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃON". 234 /2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 

Pauloafonsino, faz inserir no livro de Atas desta casa, MOÇÃO DE APLAUSOS, 

para o Serviço de Atendimento Móvel SAMU (192) de Paulo Afonso 

demostrou, através de seus profissionais, muita competência ao realizar 

um Parto na viatura entre o Bairro Tancredo Neves (BTN) e o Hospital 

Nair Alves de Souza.  

A ocorrência aconteceu no feriado de 2 de Novembro quando o 

SAMU foi acionado ás 15h12 para atender uma situação de Parto na Rua 

Belmonte no Bairro Tancredo Neves 03, n°133.  

Ao chegar ao local precisamente ás 15h20, os profissionais 

ir conduziram a paciente para o Nair Alves de Souza, mas no traieto o Parto 

aconteceu com sucesso e uma menina nasceu sadia esbanjando saúde e 

emocionando os profissionais que realizaram o atendimento.  

A mãe Nicole Matheus dos Santos, 27 anos, agradeceu ao 

SAMU e deu o nome da criança de VITÓRIA.  
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Alberio Carlos CadtõaiS14&ero  do Jardim Aeroporto) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 	/ 2017 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do 

povo Paulo Afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 

representa faz inserir ria ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE PESAR, pelo 

falecimento do Senhor Luiz Guerra, ocorrido no 09/11/2017. Pessoa de 

caráter exemplar, profissional ético, amigo e solidário, certamente deixará uma 

lacuna no coração de todos que tanto a admiram. 

Disse-lhe jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. 

Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6 

Que se dê conhecimento desta moção aos: 

Familiares 

Sala das Sessões, em 09 de Novembro de 2017. 

Tí 
Albedo Carlos Caetane-da-Silva (Boro do Jardim Aeroporto) 

- Vereador - 


	00000001
	00000002

