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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO 1W,Sall 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 

CONGRATULAÇÕES  a OAB -- ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 

(SUB SESSÃO PAULO AFONSO BANIA), pela passagem do DIA DOS 

ADVOGADOS, 11 de Agosto de 2018. 

"Aos profissionais que cCefendem a justiça, a cidadania e a Ciberdade e, 

assim, ajudam a construir urna socieda& mais democrática e iguarítária, 

parabéns por esse 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Sessões, em 14 de agosto de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO Nr.-13cQJ 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 

ao Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Mario Silvio Mendes 

Negromonte Junior, pelos esforços assim viabilizando a emenda 

parlamentar de 1.500,000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Reais) para a 

obra de construção, reforma e modernização do Centro Social Urbano 

(C.S.U) no Bairro Tancredo Neves II, na cidade de Paulo Afonso/BA. 

Para mim, sábio não é aquece que procCama yaCavras de saGed-oría, mas 

sim aqueCe que demonstra sabedoria em seus atos. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bailia - 

Gabinete do vereador Cieero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N0.19  ° / 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 PESAR pelo 
falecimento cio 	Nelse Cândido de Andrade Filho, ocorrido no dia 08 
de Junho de 2018. 

"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 27 de Agosto de 2018. 
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