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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO Na...) 63 / 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 MOÇA" O DE APLAUSOS  ao 

Sr. Leonardo Francisco da Silva (Léo entretenimentos), residente na Avenida 

Getúlio Vargas, 1374. Centro, Paulo Afonso BA, pelo excelentíssimo trabalho 

que vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando emprego direto e 

indireto, com eventos de grandes proporções, atraindo gente de Paulo 

Afonso e região. 

Cach vez que eu te via trata//lar _raki, que você chegaria a ser 
aOuém importante. Você coãcou muito empenho e ,:eficaçcio 
para cumprir com esta meta e isso é ajo que túremos 
reconhecer Muitas felicitações_por este sucesso na sua va 
conquistas di7 seu tratago são o justo merecimento ao seu 
esforço arfo. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das S 	es, em 06 de Setembro de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.  I&)  / 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 MOCA° DE APLAUSOS  ao 

Sr. Clécio Luciano Vieira ( Clecinho Inovare ), residente na rua Canada n° 

378, no Bairro Abel Barbosa, Paulo Afonso BA, pelo excelentíssimo trabalho 

que vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando emprego direto e 

indireto, com eventos de grandes proporções, atraindo gente de Paulo 

Afonso e região. 

As nossas conquistas reafinente va&ram a pena, se também a 
nossa aCma for preenchida. Os segredos das granc&s conquistas 
estão nos mínimos c&taffies realizadis. Porque o básico, toc6 
muncüi já faz vida nos traz grancks lições e com um offlar 
siâncioso aprendi que as conquistas vêm te um grante mistério 
sem muita comy&xidcw&, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das S sões, em 06 de Setembro de 2017. 
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Sala das Sess es, em 14 de Setembro de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.,1C.1- / 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 

Sr. Fabio Sergio Onias Silva ( conhecido como Fabinho ), endereço 

empresarial Avenida BA 210, 1.304, Bairro Tancredo Neves III, Paulo Afonso 

BA. Pelo excelentíssimo trabalho que vem sendo realizado na nossa Cidade, 

gerando emprego direto e indireto, através de sua empresa FN COMERCIAL 

LTDA, MADE BRASIL com grandes proporções. 

_As nossas conquistas reaCmente varam a pena, se também a 
nossa aCma for preenchida. Os segredos das grandes conquistas 
estão nos mínimos detaChes realizados. Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz grandes lições e com um olhar 
siCencioso aprendi que as conquistas vêm c& um gruiu& mistério 
sem muita campxidac&, parabéns meu irmão. 

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°.   da  / 2017. 

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 

Sr. Eduardo Antônio Gonçalves Coelho ( conhecido como Dudu ), 

residente na rua alagoinhas, 32. Bairro jardim Bahia, Paulo Afonso BA, pelo 

excelentíssimo trabalho que vem sendo realizado na nossa Cidade, gerando 

emprego direto e indireto, através de sua empresa ( APA ) Aço Paulo 

Afonso com grandes proporções. 

.51s nossas conquistas reaCmente vakram a pena, se também a 
nossa atina for preenchida. Os segredos das grant conquistas 
estão nos mínimos c&taChes realizados. Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz granc&s lições e com um olhar 
siCencioso aprendi que as conquistas vêm de um grante mistério 
sem muita campxidacCe, parabéns meu irmão. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das Sessões, em 14 de Setembro de 2017. 
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