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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  168 	/ 2018. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo Paulo 
afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir 
na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS,  em nome de Gildevan 
Remijo de Araújo (Chefe do GTRAN) e sua equipe de segurança pública nos 
festejos da Copa de Velas 2018, que realizaram um excelente trabalho durante 
o evento, no qual houve um índice bem menor de violência refente aos anos 
anteriores. Trazendo assim mais segurança aos foliões e brilhantismo para a 
festa. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2018. 

Lii Iva Moreira dos Santos 
Vereador 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  169 	/ 2018. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo Paulo 
afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir 
na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS, em nome de Mirela 
Santana Matos Ventura (Delegada Regional da Polícia Civil) e sua equipe de 
segurança pública nos festejos da Copa de Velas 2018, que realizaram um 
excelente trabalho durante o evento, no qual houve um índice bem menor de 
violência refente aos anos anteriores. Trazendo assim mais segurança aos 
foliões e brilhantismo para a festa. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2018. 

Lounva 	dos Santos 
Vereador 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  170 	/ 2018. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo Paulo 
afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir 
na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS,  em nome de lasmin W. 
Nepomuceno Agra Silva (Coordenadora Geral do SAMU) e sua equipe de 
segurança pública nos festejos da Copa de Velas 2018, que realizaram um 
excelente trabalho durante o evento, no qual houve um índice bem menor de 
violência refente aos anos anteriores. Trazendo assim mais segurança aos 
foliões e brilhantismo para a festa. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2018. 

Lotf ivaI Moreira s antos 
Vereador 

Lourival Moreira dos Santos 
- Vereador- 
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