CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia-

MOÇÃO N°. 15g

/2018

A Câmara Municipal de Paulo Afonso legitima representante do povo
Pauloafonsino, inteivretando o sentimento da comunidade que representa,
faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS A
EQUIPE DE FUTEBOL BEIRA RIO.
Através do esporte a Equipe Beira Rio, realiza um trabalho de integração e
desenvolvimento dos jovens do Bairro Tancredo neves I por meio do
futebol, os levando através dessa pratica a caminhos inimagináveis,
quebrando barreiras e vencendo batalhas.
No esporte, existem campeões e existem heróis. Campeões vencem porque
são bons no que fazem e tiram proveito particular de suas vitórias. Heróis
vencem quando menos se espera, superam seus próprios limites, e quando
recebem os louros dividem suas vitórias com uma nação inteira.
(Augusto Branco)

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia-

MOÇÃO N°. -159 /2018
A Câmara Municipal de Paulo Afonso legitima representante do povo
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa,
faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO TIME
DE FUTEBOL CRICHINLk.
Através do esporte o Criciúma, realiza um trabalho de integração e
desenvolvimento dos jovens do Bairro Tancredo neves III por meio do
futebol, os levando através dessa pratica a caminhos inimagináveis,
quebrando barreiras e vencendo as batalhas do cotidiano.
No esporte, existem campeões e existem heróis. Campeões vencem porque
são bons no que fazem e tiram proveito particular de suas vitórias. Heróis
vencem quando menos se espera, superam seus próprios limites, e quando
recebem os louros dividem suas vitórias com uma nação inteira.
(Augusto Branco)

Sala das sessões, em 03 de setembro de 2018.
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