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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.   6  /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 

Sr Karina Gomes da Silva e Sr. Elielton Gomes da Silva, residente na 

Santa Afonso Raimundo do Nascimento N° 319, Bairro Tancredo Neves II , 

Paulo Afonso - BA, pelo excelentíssimo trabalho que vem sendo realizado na 

nossa Cidade, gerando emprego direto e indireto, através de sua empresa 

SUPERMERCADO SANTANA, contribuindo e acreditando no progresso do 

Complexo Bairro Tancredo Neves. 

.91s nossas conquistas reaCmente va&ram a _pena, se também a 
nossa atina for _preenchia Os segredis das graniús conquistas 
estão nos mínimos detalhes realiza4s. Parque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz grandes lições e com um afiar 
si&ncioso aprendi que as conquistas vêm ck um grande mistério 
sem muita compxidack,_parabéns minha irmã e meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Sess es, em 20 de Outubro de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.11.-5 / 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  ao 

Sr. Jose Evanilton da Silva ( Conhecido por Cebola), residente na Santa 

Terezinha, Bairro Tancredo Neves III - Paulo Afonso - BA, pelo 

excelentíssimo trabalho que vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando 

emprego direto e indireto, através de sua empresa SUPERMERCADO 

SANTANA DO CEASA, contribuindo e acreditando no progresso do 

Complexo Bairro Tancredo Neves. 

.As nossas conquistas reaCmente va&ram a pena, se também a 
nossa abna for preenchkra. Os segredas das grancCes conquistas 
estão nos mínimos c&talhes rectlizackos. Porque o básico, todo 
muncüi já faz vida nos traz grandes lições e com um oriar 
siQncioso aprendi que as conquistas vêm te um grano& mistério 
sem muita com_p&xicCac&, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das S soes, em 20 de Outubro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°. 	/ 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 ao 

Sr. Luis de Jesus Nascimento ( Conhecido por Luizão), residente na 

Avenida Delmiro Gouveia, Bairro Tancredo Neves II - Paulo Afonso - BA, 

pelo excelentíssimo trabalho que vem sendo realizado na nossa Cidade, 

gerando emprego direto e indireto, através de suas empresas 

CONTRUCASA E CASA DA MADEIRA contribuindo e acreditando no 

progresso do Complexo Bairro Tancredo Neves. 

_As nossas conquistas reaCmente vakram a pena, se também a 
nossa afina for preenchia Os segrecks das grancks conquistas 
estão nos mínimos cktaChes reaCizados. Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz grancks lições e com um olhar 
sikncioso aprendi que as conquistas vêm ck um granck mistério 
sem muita com_p(exidack, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Se ões, em 20 de Outubro de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°. g2,13 / 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  ao 

Sr. Edson Bernardo Silva ( Conhecido por Edson da Churrascaria), 

residente na Avenida dos Estados Unidos, Bairro dos Rodoviários - Paulo 

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

Cidade, gerando emprego direto e indireto, através de sua empresa 

CHURRASCARIA DO EDSON, contribuindo e acreditando no progresso do 

Complexo Bairro Tancredo Neves. 

_As nossas conquistas real:mente va&ram a _pena, se também a 
nossa arma for preenchida. Os segredos das grans conquistas 
estão nos mínimos c&talhes reafizados. Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz granc&s lições e com um °Ciar 
silencioso aprendi que as conquistas vêm ciTe um granc& mistério 
sem muita com_pxidac&, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Se Li, em 20 de Outubro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO Ne.  ,,))0)  / 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  ao 

Sr. Antônio Afonso do Nascimento ( Conhecido por Tonho de 

Cabrinha), residente na Avenida Delmiro Gouveia, Bairro Tancredo Neves II 

- Paulo Afonso - BA , pelo excelentíssimo trabalho que vem sendo realizado 

na nossa Cidade, gerando emprego direto e indireto, através de sua empresa 

AD NAPEL VARIEDADES, contribuindo e acreditando no progresso do 

Complexo Bairro Tancredo Neves. 

As nossas conquistas reaCmente varam a pena, se também a 
nossa aúna for _preenchida Os segredos cCas grancús conquistas 
estão nos mínimos de talhes reaCizac&s. Parque o básico, tocü) 
mundo já faz viz.& nos traz gramús Lições e com um oChar 
siáncioso aprendi que as conquistas -vêm cCe um graniú mistério 
sem muita cam_p&xidatà, parabéns meu irmão' . 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Se oes, em 20 de Outubro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°. 	/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. Robson Valentim dos Santos, residente Rua. Padre Lourenço, 408 - 

Tancredo Neves II, Paulo Afonso - BA , pelo excelentíssimo trabalho que 

vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando emprego direto e indireto, 

através de suas empresas, Kenio Supermercado, Kenio construções I e 

Kenio Construções II, contribuindo e acreditando no progresso do 

Complexo Bairro Tancredo Neves. 

As nossas conquistas reaCmente va&ram a pena, se também a 
nossa atina for _preenchida. Os segrechis das graniús conquistas 
estão nos mínimos cütalites realizachis. Porque o básico, todo 
~chi já faz vida nos traz grandes lições e com um oChar 
silencioso  aprendi que as conquistas vêm cü um grarw& mistério 
sem muita compfrxidac. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das S sões, em 19 de Outubro de 2017 
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Sala das Se iões, em 19 de Outubro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO Nadei /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. Flavio dos Santos Lima, residente na Avenida Delmiro Gouveia, Bairro 

Tancredo Neves li - Paulo Afonso - BA , pelo excelentíssimo trabalho que 

vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando emprego direto e indireto, 

através de sua empresa ILUMINAR, contribuindo e acreditando no 

progresso do Complexo Bairro Tancredo Neves. 

As nossas conquistas rearmente varam a _pena, se também a 
nassa arma for preenchida. Os segrecüfts das granc&s conquistas 
estão nos mínimos c&tathes realizacfra Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz grant&s lições e com um olhar 
silencioso aprendi que as conquistas vêm c& um granc& mistério 
sem muita comp&xidaifr, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.p2.0q / 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(a). Audineide Gonçalves de Lima, residente na Avenida Delmiro 

Gouveia, Bairro Tancredo Neves II - Paulo Afonso - BA , pelo excelentíssimo 

trabalho que vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando emprego direto 

e indireto, através de sua empresa ESCOLINHA TURMA DO BARULHO, 

contribuindo e acreditando no progresso do Complexo Bairro Tancredo 

Neves. 

Âs nossas conquistas real-mente va&ram a yena, se também a 
nossa aCma for _preenchirki Os segredos das granc&s conquistas 
estão nos mínimos c&taChes reaCizat. Porque o básico, todo 
mundo já faz vita nos traz grant lições e com um afiar 
sikncioso aprendi que as conquistas vêm te um granc& mistério 
sem muita comp&xidac&, _parabéns minha irmã.. 

Que se dê conhecimento desta Moção a agraciada: 

Sala das Sessões, em 19 de Outubro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N 	/ 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. Felício dos Santos Lima, residente na Rua Padre Lourenço, Bairro 

Tancredo Neves II - Paulo Afonso - BA , pelo excelentíssimo trabalho que 

vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando emprego direto e indireto, 

através de sua empresa ALUMITEC, contribuindo e acreditando no 

progresso do Complexo Bairro Tancredo Neves. 

Ás nossas conquistas reatmente varam a pena, se também a 
nossa ctema for preenchida. Os segredos das grartés conquistas 
estilo nos mininws étaaes reaCizaés. Porque o básico, toé 
mundo já faz vida nos traz gratiés ações e com um olhar 
siáncioso aprendi que as conquistas vêm é um grané mistério 
sem muita cam_pxidaé, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Ses ões, em 19 de Outubro de 2017. 
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Sala das Se sões, em 19 de Outubro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.   ÇQD 3  / 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  ao 

Sr. Marcos Antônio da Silva, residente na Rua Juscelino Kubitschek, Bairro 

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

vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando emprego direto e indireto, 

através de sua empresa PANIFICADORA SUPER MASSA contribuindo e 

acreditando no progresso do Complexo Bairro Tancredo Neves 

As nossas conquistas real-mente va&ram a peno, se também a 
nossa atina for _preenchida. Os segrecCos das gratuks conquistas 
estão nos mínimos c&taChes realizatfrs. Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz grancüs lições e com um olhar 
silencioso aprendi que as conquistas vêm c& um grata& mistério 
sem muita compxidcuá, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.  ac6- 1  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. Samuel de Souza Sampaio, residente na Rua Padre Lourenço, 

Tancredo Neves li - Paulo Afonso - BA , pelo excelentíssimo trabalho que 

vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando emprego direto e indireto, 

através de sua empresa A LOIRA GELADA , contribuindo e acreditando no 

progresso do Complexo Bairro Tancredo Neves 

As nossas conquistas real-mente varam a pena, se também a 
nossa afina for _preenchida. Os segrecfrs das granás conquistas 
estão nos mínimos cktalltes realizados. Porque o básico, tocks 
muncü) já faz vita nos traz gramús lições e com um olhar 
si&ncioso aprendi que as conquistas vêm c& um grandi mistério 
sem muita comp&x~, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 
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