
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°. P5572017 

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 PASTOR ALBERIO ALVES FARIAS. 

Ha pessoas que são capazes de construir ao longo de sua existência, 
pontes para ligar as fronteiras que separam, navios para cruzarem oceanos, 
buscar novos horizontes e construir alicerces e abrigos seguros para o 
próximo, pois o homem só vive plenamente quandê conquista a capacidade 
de respeito e empatia pelo outro. 

Quando amamos e acreditamos do fundo da nossa alma, em lago, nos 
sentimos mais fortes que o mundo, e somos tomados de uma serenidade 
que vem da certeza de que nada poderá vencer a nossa fé. Esta força 
estranha faz com que sempre tomemos a decisão certa, na hora exata e 
quando nossos objetivos, ficamos surpresos com nossa própria capacidade. 
Por isso, somente pessoas grandes são aquelas que lutam por seus ideais. 
(Paulo Coelho) 

Que se dê conhecimento desta moção ao agraciado. 

Sala das sessões, em 28 de agosto 
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Sala da sessões, em 28 de agosto d 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°. 45V2017 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso legitima representante do 
povo Pauloafonsino, interpretando o sentimentb da comunidade que 
representa, faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS 
AO SENHOR ROQUE LEONARDO BARBOSA. 

Há pessoas que são capazes de construir ao longo de sua existência, 
pontes para ligar as fronteiras que separam, navios para cruzarem oceanos, 
buscar novos horizontes e construir alicerces e abrigos seguros para o 
próximo, pois o homem só vive plenamente quando conquista a capacidade 
de respeito e empatia pelo outro. 

Quando amamos e acreditamos do fundo da nossa alma, em lago, nos 
sentimos mais fortes que o mundo, e somos tomados de uma serenidade 
que vem da certeza de que nada poderá vencer a nossa fé. Esta força 
estranha faz com que sempre tomemos a decisão certa, na hora exata e 
quando nossos objetivos, ficamos surpresos com nossa própria capacidade. 
Por isso, somente pessoas grandes são aquelas que lutam por seus ideais. 
(Paulo Coelho) 

Que se dê conhecimento desta moção ao agraciado. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°...153 /2017 

A Câmara Municipal de Pauto Afonso legitima representante do 
povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS 
a Senhora JOICE MATIAS FEITOSA. 

Há pessoas que são capazes de construir ao longo de sua existência, 
pontes para ligar as fronteiras que separam, navios para cruzar oceanos, 
buscar novos horizontes e construir alicerces e abrigos seguros para o 
próximo, pois o homem só vive plenamente quando conquista a capacidade 
de respeito e empatia pelo outro. 

Quando amamos e acreditamos do fundo da nossa alma, em lago, nos 
sentimos mais fortes que o mundo, e somos tomados de uma serenidade 
que vem da certeza de que nada poderá vencer a nossa fé. Esta força 
estranha faz com que sempre tomemos a decisão certa, na hora exata e 
quando nossos objetivos, ficamos surpresos com nossa própria capacidade. 
Por isso, somente pessoas grandes são aquelas que lutam por seus ideais. 
(Paulo Coelho) 

Que se dê conhecimento desta moção ao agraciada. 

Sala da esseies, em 28 de agosto 	017. 
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