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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.  Crt  ./ 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 

Sr. Arnaldo Bernardino da Silva, residente na rua Tucurui, 23. Bairro 

Tancredo Neves I, Paulo Afonso BA, pelo excelentíssimo trabalho que vem 

sendo realizado no Complexo Bairro Tancredo Neves, prestando um grande 

serviço a comunidade, mantendo a população local sempre informada, 

através do Serviço de Alto Falantes "O às do Sertão". 

_As nossas conquistas reaCmente va&ram a pena, se também a 
nossa aCma for preenchida. Os segredos das granc&s conquistas 
estão nos mínimos c&taCkes realizados. Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz grancQs lições e com um olhar 
si&ncloso aprendi que as conquistas vêm c& um granck mistério 
sem muita conípxicCac&, _parabéns meu irmão. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°. -190 /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 

Sr. Carlos Alberto de Paula Silva, mais conhecido como (Beto Som), 

residente na rua São Francisco, 410. Bairro Nossa Senhora de Fatima, Paulo 

Afonso BA, pelo excelentíssimo trabalho que vem sendo realizado na nossa 

Cidade, gerando emprego direto e indireto, com eventos de grandes 

proporções. 

As nossas conquistas realinente vafrram a pena, se também a 
nossa aCma for preenchida. Os segrecfrs das grandes conquistas 
estão nos mínimos detalhes realizados. Parque o básico, tocfr 
mundo já faz vida nos traz grandes lições e com um olhar 
sífrncioso aprendi que as conquistas vêm cfr um grande mistério 
sem muita compfrxidacfr,parabéns meu irmã o. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 
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