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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Sabia- 

MOÇÃO N°. )3012018 

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 SENHOR JOSÉ ESTEVAM. 

Pelo excelente trabalho a frente dos grupos SÃO JOÃO BATISTA e SÃO 
LUCAS, ambos fazendo um trabalho belo e humano junto às comunidades 
católicas do bairro Tancredo Neves. O Senhor José Estevam é um dos 
lideres do grupo e há anos faz um trabalho voluntário e está nessa 
caminhada de amor e doação ao próximo. 

Ninguém é suficientemente perfeito, que não possa aprender com o outro e, 
ninguém é totalmente estruido de valores que não possa ensinar algo ao seu 
irmão. (São Francisco de Assis) 

Sala das sessões, em 20 de agosto de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°. I 3-3-/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 
A FREI MIGUEL. 

Pelo excelente trabalho a frente da Paróquia Sagrada Família, junto à 
comunidade católica do Bairro Tancredo Neves, transformando vidas e 
ajudando os mais necessitados. 

Todas as nossas palavras serão inúteis se não' brotarem do fundo do 
coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. (Madre 
Teresa de Calcutá) 

Sala das sessões, em 20 de agosto de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°.  1 3 3  /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 
AOS GESTORES E CORPO DOCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL 
GEORGINA ALVES DA SILVA. 

Pelo excelente trabalho a frente à Escola Municipal Georgina Alves da 
Silva como educadores e orientadores que por meio da educação 
transformam a vida de crianças e adolescentes levando-os para um futuro 
de conquistas e contribuindo para uma sociedade cada vez mais justa. 

O saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende 
é com a vida e com os humildes. (Cora Coralina) 

Sala das sessões, em 20 de agosto de 2018. 
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