CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO ESTADO
DA BANIA
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A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante do
povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE
APLAUSOS ao cantor FREDSON ROMERO NOVAES DA SILVA, ou,
simplesmente Fredson, como é conhecido o consagrado artista em nosso
Estado, pela realização do show acústico no dia 13 de abril de 2018, evento
que confirmou, pela aceitação da crítica e participação do público o talento
indiscutível desse artista que marcou e continua marcando gerações.
Fredson desde muito jovem empresta sua criatividade, inteligência e
talento para o enriquecimento de nossa arte e cultura. Seus trabalhos são
sucesso na sua e em outras vozes de renomados artistas.

Nossos sinceros Parabéns!

Sala das Sessões, 16 de abril de 2018
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A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante do
povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE
APLAUSOS ao Grupo Café DesOnline, pela excelente atuação que vem
exercendo na promoção cultural em nosso Município.
Idealizado e criado por artistas e fazedores culturais, o grupo Café
DesOnline inovou nas ações de discussão sobre implantação de políticas
públicas para a cultura de nosso município.
Merece todo o nosso respeito, apoio e reconhecimento ao seu papel de
grande importância de elevar a cultura regional a patamares mais altos e
pelo espírito de cooperação, comprometimento e dedicação dos vários
artistas e fazedores culturais que estão à frente deste empreendimento
cultural.
Dê-se conhecimento ao Grupo homenageado, através de seus mediadores
Edson Chuck e Augusto Kuarup, com o registro de nossos sinceros
parabéns!

Sala das Sessões, 16 de abril de 2018
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