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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

MOÇÃO N°  JSA-  /2018 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante do 

povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR à família da Sra. JOSÉ HENRIQUE GOMES, 

carinhosamente chamado de Zezinho, falecido no dia 28 de Outubro 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 pelas boas lembranças que a Sr. 

JOSÉ HENRIQUE GOMES deixou em sua passagem pela vida. 

"Por isso não temas. Dois eu estou com você; não tenha 

medo, P01.5 501.1 o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarefr 

eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa". Isolas 

41:10. 

Dê-se conhecimento à família. 

Sala das Sessões, 29 de Outubro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N12   .0  /2018 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo de Paulo Afonso, 

faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO Sr. 

AMADEUS CELESTINO DE ANDRADE, mais conhecido corno BIÉ DE ANDRADE, 

morador e mobilizador do bairro Prainha, onde mantem com muito esforço e 

dedicação o Projeto Social Esportivo da Prainha. 

Fundado em 28 de junho de 2003, o projeto atende cerca de 65 (sessenta e cinco) 

criança e adolescentes com idade entre cinco e dezesseis anos e visa através do 

esporte retirar as crianças e jovens das mazelas da sociedade da marginalidade e 

auxiliando na sua formação, tornando-os cidadãos de bem. 

As atividades do projeto acontecem todos os sábados das 05:30h as 09:30h no campo 

da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). 

O envolvimento com o trabalho social, enaltece além de tudo, a capacidade de Bié de 

Andrade como ser humano que utiliza de suas ferramentas para benefício daqueles 

que necessitam. 

Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que velam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu 

Mateus 5:12 

Sala das sessões, 29 de Outubro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

MOÇÃO N 2   )39-2  /2018 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante do 

povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR à família da Srta. LETICIA LIMEIRA SILVA, falecida no dia 

28 de Outubro 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 pelas boas lembranças que a 

Srta. Letícia Limeira da Silva 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 ajudarei; 
eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa". Isaías 
41:10. 

Dê-se conhecimento à família. 

Sala das Sessões, 28 de Outubro de 2018 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO Na 206/2018  

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, 

faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A DIRETORIA 

DO CPA (CLUBE PAULO AFONSO), composta pelos membros: Presidente o Sr. Jose 

Francisco de Araújo Filho , Vice presidente a Sra. Erissa Nunes Nogueira, Diretor 

secretario o Sr. Antônio Fabricio Félix Neto, Diretor social o Sr. Antônio Silvino 

Caetano, Diretor Financeiro o Sr. Raimundo Braz Junior e o Diretor de esportes o Sr. 

Aloysio Rocha Sampaio Neto. 

Pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo junto ao clube, mostrando 

comprometimento, responsabilidade e competência na administração de um dos mais 

tradicionais clubes da cidade de Paulo Afonso, resgatando a tradição de seus eventos, 

bem como, inovando e ampliando as suas atividades, proporcionando diversão, lazer, 

acessibilidade, segurança para todos os associados, fazendo jus ao seu lema de unir 

gerações. 

Sala das sessões, 12 de Novembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2  /0_2/2018 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, 

faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A ONG 

SEMEAR (ASSOCIAÇÃO PAULOAFONSINA DE FAMILIARES E AMIGOS DE AUTISTAS), 

que mantém com muito esforço e dedicação o Projeto que beneficia não somente as 

pessoas incluídas dentro dos TEA (Transtornos do Espectro Autista), bem como seus 

familiares, fornecendo atendimento e auxilio no que se refere a melhorar a vida das 

pessoas com TEA (Transtornos do Espectro Autista), dando-lhes condição de viver com 

autonomia e independência. 

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 

Mateus 5:12 

Sala das sessões, 12 de Novembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2   020  /2018 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, 

faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A IGREJA NOVA 

ALIANÇA, em reconhecimento aos trabalhos realizados através do PROJETO 

MSSIONAR SOCIAL 

Fundado em 17 de novembro de 2017, o Projeto MISSIONAR SOCIAL tem como 

objetivo, promover a inclusão social das crianças, bem como de suas famílias, atuando 

nas comunidades da Barroca, Pedra Comprida e Moxoté-BA. O projeto atende cerca de 

80 (oitenta) crianças e 58 (cinquenta e oito) famílias em situação de vulnerabilidade 

social. 

O Missionar Social além de promover atividades como aula de violão, flauta doce, 

escolinha de futebol e informática, tem a pretensão de incluir novas atividades dentre 

elas, oficina de inglês, ballett, reforço escolar e artes maciais. Mais que uni trabalho 

social, o Missionar gera esperança, fé, arte e alegria aos seus, produzindo em nossa 

sociedade um real sentimento de amparo, amor e solidariedade . 

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". Mateus 5:16 

Sala das sessões, 12 de Novembro de 2018. 
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Mário Cézar Barreto Azevedo 

Vereador 
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