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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 	/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 

pela celebração dos 14 anos de Fundação do Jornal Folha Sertaneja, 

comemorado dia 18 de Fevereiro do ano em curso A referida propositura se 

justifica pela relevância social, econômica e cultural deste meio de 

comunicação escrita que ao longo de sua história foi um divisor de águas para 

a cidade de Paulo Afonso e região, trazendo noticias com responsabilidade e 

credibilidade, adaptando-se as novas mídias sociais e assim levando as 

histórias de Paulo Afonso e sua gente aos diversos rincões deste país. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

• Ao Diretor do Jornal Folha Sertaneja Prof. Antônio Galdino da Silva 

Sala das Sessões em 09 de Fevereiro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N° -jr_/ 2018 

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 PROFUNDO PESAR pelo 

falecimento da senhora Alexandra do Nascimento Souza , moradora da Rua 

Marieta Ferraz, n° 422 Ocorrido dia 25/02/ 2018, nesta urbe. 

"Em momentos tão dolorosos que ora vivem seus familiares sabemos 

que é difícil o recomeço ante a ausência física de quem muito estimamos. A sua 

memória, porém, estará sempre viva nos corações dos amigos". 

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 

Sala das Sessões, em 26 de Fevereiro 	de 2018 
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