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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.  9-)/  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 PESAR pelo 
falecimento da Sr Creuza Maria de Santana, mais conhecida como 
Creuzinha, ocorrido no dia 10/12/17, falecendo no hospital Municipal, na 
cidade de Paulo Afonso BA, a mesma residia na Rua Flores Bela, 400, no 
Bairro Tancredo Neve III. 

"Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que 
daqui para frente esta ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da 
nossa família. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus 
em nossos corações será bem menos difícil". 

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Gabinete do vereador Cieero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.  ç),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 PESAR pelo 
falecimento da Sra Nliza Maria da Silva, mais conhecida como NIL7_A, 
ocorrido no dia 10/12/17, falecendo na cidade de Barbalha CE, às 14hs, A 
mesma residia na Rua Caruaru, 223, no Bairro Tancredo Neve I, professora 
da Escola Manoel Nascimento Neto, com 27 anos de serviços prestados ao 
município, como professora da rede Municipal. 

"Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que 
daqui para frente esta ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da 
nossa família. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus 
em nossos corações será bem menos difícil". 

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.  024  /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. A Todos os Blocos de Carnaval de rua, que se apresentaram nos Festejos 
Carnavalescos de Paulo Afonso 2018, com brilhantismo dos seus Foliões e 
organizadores. 

Parabenizamos a todos participantes. 

C- As Boas - Todos os dias; 
C. As Desalmadas - Sábado e segunda-feira; 
e É mole mais é meu - Domingo, segunda e terça; 
• Em cima da hora - Domingo, segunda e terça; 
e Cortejo do Frevo- Todos os dias; 
C• Mim dê papai - Sábado, domingo e segunda; 
• Turma do Barril- Domingo e terça; 
e Os Cangaceiros - Todos os dias; 
e 100% Amigos - Domingo, segunda e terça; 
e Vã tomar no cooler- Terça-feira; 
C- Caveira - Domingo, segunda e terça. 
e As Poderosas - Terça - Feira. 

Como forma de reconhecimento pelo empenho e dedicação, bem como 
parabenizar pela participação de centenas de foliões, bem como, das pessoas 
responsáveis pela coordenação dos Blocos, apresentamos a presente MOÇÃO DE 
APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES, incentivo a continuidade dessas atividades 

culturais. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

As nossas conquistas realmente valeram a pena, se também a nossa alma for 
preenchida. Os segredos das grandes conquistas estão nos mínimos detalhes 
realizados. Porque o básico, todo mundo já faz vida nos traz grandes lições e com 
um olhar silencioso aprendi que as conquistas vêm de um grande mistério sem 
muita complexidade, parabéns. 

Desta nossa manifestação, seja dado conhecimento a todos os 
participantes nesse grandioso evento. 

Sala das Sessões, em 16 de Fevereiro de 2018. 
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