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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N°  S3j2018 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo de Paulo Afonso, 
faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO IDE APLAUSOS ao Sr. 
ANDREIWO PAIVA NUNES.. jovem empresário e empreendedor, proprietário da 
empresa COMASTER SAÚDE, atuante no seguimerto de planos de saúde na cidade de 
Paulo Afonso, desde 2011. 

Pelo seu atencioso serviço social para com a comunidade carente, fornecendo 
material, auxilio e atendimentos de saúde, chegando assim onde o poder público não 
chega. Seu envolvimento com o trabalho social, enaltece além de tudo, a sua 
capacidade de ser humano, onde utiliza de suas ferramentas não somente para o seu 
próprio beneficio e sim para ajudar aqueles que necessitam. 

Assim. brilhe a luz de você diante dos homens,. poro que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu 

Mattnis 5:12' 

Sala das sessões, 03 de Setembro de 2018 
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Sala das sessões, 03 de Setembro de 2018 

Mário Cézar Barreto Azevedo 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

moç:Ão N9  )5(1\   j2018 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo de Paulo Afonso, 
faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A ERIVANIA 
DOS SANTOS FERREIRA, jovem empresária e empreendedora, proprietário da empresa 
SPAÇO NANA FERREIRA, atuante no seguimento de beleza e estética na cidade de 
Paulo Afonso, desde 2008. 

Desde o inicio de suas atividades prestando serviço social para a comunidade carente 
da cidade de Paulo Afonso, elevando através do seus serviços, a auto estima das 
crianças assistidas pelo projeto LAR MENINA FLOR, bem como, para as pessoas com 
câncer, assistidas pelo hospi:al ARISTIDES MALTEZ, e outras comunidades beneficiadas 
com suas ações. 

Seu envolvimento com o trabalho social, enaltece além de tudo, a sua capacidade de 
ser humano que utiliza de suas ferramentas não somente para o seu próprio benefício 
e sim para ajudar aqueles que necessitam. 

Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

MOÇÃO N2 	/2018 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante do 
povo, faz inserir na Ata de seus trabal los legislativos, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR à família do Sr. JARBAS PAZ DE OLIVEIRA, conhecido 
como Preá, falecido no dia 18 de julho de 201E. 

Sabemos que para a família é um moment3 de dor, mas a confiança nos 
propósitos de Deus deve está viva em nossos corações. Que Deus conforte os 
seus familiares para que a dor seja substituída pelas boas lembranças que o Sr. 
Jarbas Paz de Oliveira deixou em sua passagem pela vida. 

"Por isso não temas, pois eu estou com você;  não tenha 
medo, Dois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o aj.:miarei-
eu o seaurarei com a minha mão direita vitoriosa".  Isaías 
41:10. 

Dê-se  conhecimento c)  

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
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A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima repn?.senante do 
povo, faz inserir na Ata de seus trabakos legislativos, MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR à família do Sr. JAIR BEZERRA SANDES DOS SANTOS, 
falecido no dia 29 de agosto de 2018. 

Sabemos que para a família é um momento de dor, mas •a confiança nos 
propósitos de Deus deve está viva em nossos corações. Que Deus conforte os 
seus familiares para que a dor seja substituída ricas boas lembranças que o Sr. 
Jair I3ezerra da Silva deixou em sua passagem pela vida. 

"por isso não temas, pois eu estou com você; não tenha 
medo,  pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; 
eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa". Isolas 
41:10. 

Dê-se  conhecimento à família.  

Sala das Sessões, 03 de setembrD de 2018 

E r— i  hr Ti) O RECESNENTO PROT  ir 1 EM, 	I • 	tua —_. s 	 111% i  
J 	Seerrir ta  .42? . Vi 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

