
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  )0)-12017.  

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do 

povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 

representa, faz inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS  ao 

corpo de bombeiros na pessoa do Comandante do 15° Grupamento de 

Bombeiro Militar, Excelentíssimo Sr. Tenente Coronel Raimundo Sales 

Femandes Filho, pelo excelentíssimo trabalho realizado com sua equipe no 

São Pedro do Bairro Tancredo Neves, evento realizado nos dias 30 de junho 

ao dia 01 de julho do ano corrente, sem dúvida, prestou relevantes serviços 

a nossa Cidade. 
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Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 
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Sala da tSessões, em 18 de julho de 2017. 
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Sala das Sessões, em 18 de julho de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO w°.   ) )   12017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do 

povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 

representa, faz inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS a 

equipe da Secretaria de Cultura, Eventos e Esporte da prefeitura de Paulo 

Afonso, Secretario Sr. Jânio Ferreira Soares, pelo excelentíssimo trabalho 

realizado com sua equipe no São Pedro do Bairro Tancredo Neves, evento 

realizado nos dias 30 de junho ao dia 02 de julho do ano corrente, sem 

dúvida, prestou relevantes serviços a nossa Cidade. 
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Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.   ))O   /2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do 

povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 

representa, faz inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS  a 

equipe da ADMINISTRAÇÃO do Complexo do Bairro Tancredo Neves, 

Administrado pelo Ilm° Sr. Luiz Humberto Barreto faria, pelo excelentíssimo 

trabalho realizado com sua equipe no São Pedro do Bairro Tancredo Neves 

evento realizado nos dias 30 de junho ao dia 02 de julho do ano corrente, 

sem dúvida, prestou relevantes serviços a nossa Cidade. 
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Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das essões, em 18 de julho de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.  )09  2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do 

povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 

representa, faz inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS  a 

equipe da SAMU, Coordenada pela Sra.  Fabrizia Vital, pelo excelentíssimo 

trabalho realizado com sua equipe no São Pedro do Bairro Tancredo Neves, 

evento realizado nos dias 30 de junho ao dia 02 de julho do ano corrente, 

sem dúvida, prestou relevantes serviços a nossa Cidade. 
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Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Sessões, em 18 de julho de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 	/2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do 

povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 

representa, faz inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO DE APLAUSOS  ao 

20° Batalhão de Policia Militar , Excelentíssimo Comandante Sr. Tenente 

Coronel Carlos Humberto da Silva Moreira, pelo excelentíssimo trabalho 

realizado com sua equipe no São Pedro do Bairro Tancredo Neves evento 

realizado nos dias 30 de junho ao dia 01 de julho do ano corrente, sem 

dúvida, prestou relevantes serviços a nossa Cidade. 
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Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das essões, em 18 de julho de 2017. 
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