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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  2 / 2017. 

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 Artista Plástico Riccelly Freittas, pela realização da Vernissage 

Sawabona, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação através 

do Núcleo Municipal de Arte de Educação. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

• Aos agraciados 
• Ao Chefe do Executivo Municipal 

• A Secretaria Estadual de Educação 

Sala das Sessões em 09 de Maio de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO Nr.  c2 / 2017. 

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 Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima , pela celebração do Novenário dedicado a sua padroeira , 

onde celebrou-se o centenário de sua aparição. O referido festejo religioso foi um 

momento de fé e devoção que proporcionou aos fies um momento ímpar de 

encontro pessoal com Deus, através da sua própria fé a da celebração 

Eucarística. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

• Ao Bispo Diocesano 
• Ao Pároco da Igreja Nossa Senhora de Fátima 

Sala das Sessões, em 09 de Maio de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  G 3  /2017. 

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 

Professora Maria Tavares de Mendonça, pela passagem de seu aniversário, 

comemorado dia 06/05 do corrente ano. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

• A Agraciada 

Sala das Sessões em 09 de Maio de 2017 
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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 Assistentes e as 

Assistentes Sociais do Município de Paulo Afonso , pela passagem do seu 

dia que será comemorado dia 15/05 do corrente ano. 

"Assistente social é o profissional que tem em mente o bem-estar coletivo e a 
integração do indivíduo na sociedade. Sua atuação é muito ampla: o assistente social estará onde 
for necessário, orientando, planejando e promovendo uma vida mais saudável — em todos os 
sentidos" 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

• A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
• A Secretaria Municipal de Saúde 
• Ao Setor de Serviço Social do Hospital Nair Alves de Souza 
• Ao Setor de Serviço Social do Hospital Municipal de Paulo Afonso 
• As Instituições de Ensino Superior que possuam em sua grade o Curso de 

Bachalerado em Serviço Social 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  CE  / 2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo 

Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz 

inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS  a Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Social pela realização do " Chá Dançante dos 

Idosos em comemoração ao Dia das Mães", um momento ímpar de 

socialização e convivência dos grupos participantes, aguçando a ludicidade e o 

lazer como prática de uma vida saudável para a melhor idade. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

• A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
• Ao Conselho Municipal do Idoso 
• Ao CRAS 

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N° 67 / 2017 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 

Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir 

ia ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento de José Leandro 

de Moraes, conhecido como Zezinho do Gás, ocorrido dia 17/05/2017, nesta urbe! 

"Aos que viveram sob o fraternal olhar do Pai, nada mais é a morte do que uma simples 

partida, afinal, não se perderão nenhum dos que foram chamados ao seio Celestial. Dura é a 

dor para os que ficam, ante a ausência daquele que amamos, mas é preciso que pereça a 

semente para que dela vingue vida nova. E a nós que ficamos resta saber o quanto amamos 

aos que nos ladearam e as boas lembranças serão eterno alento da saudade, sabendo ainda, 

que um dia nos faremos novamente juntos quando chamados formos para estar nos braços 

do Pai!" 

Que se dê conhecimento desta Mocao:Anoviou);„rec),,  , g .5 et,  
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• Aos seus Familiares 	
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Sala das Sessões, em 17 de Maio de 2017 
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