
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°.  4;9 6  /2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima 
representante do povo Paulo afonsino, interpretando o sentimento 
da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus trabalhos, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, à FASETE-Faculdade Sete de 
Setembro pela comemoração do seu 15° (décimo quinto) 
aniversario, que ocorrerá no dia 1° de abril do corrente ano. 

Que se dê conhecimento desta aos Diretores, Coordenadores, 
Professores, funcionários e alunos da supracitada Instituição 
Acadêmica. 

JUSTIFICATIVA: 

Com 8 (oito) cursos de nível superior, a Faculdade Sete de Setembro tem 
contribuído de forma significativa com o desenvolvimento de Paulo Afonso e 
Região na formação de profissionais qualificados para ocuparem espaços no 
mercado de trabalho globalizado e competitivo. 

A referida Faculdade tem se destacado pela qualidade dos seus 
profissionais e compromisso com os seus alunos, onde atualmente já é 
reconhecida como a melhor Instituição de Ensino Superior da Região, fato este, 
merecedor de aplausos de todos os Paulo afonsinos, os quais comprovam a 
valiosa prestação de serviços na área de educação. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 2017.! •..)prNADO(P)N.  tr_Sçr 	n311 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°.  cR5  / 2017. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do 
povo Paulo afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, fazinserir na ata de seus trabalhos /MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÕES,  à CHESF-Companhia Hidrelétrica do São Francisco, 
pela comemoração do seu 69° (sexagésimo nono) aniversario, ocorrido no 
dia 15 de março de 2017. 

Que se dê conhecimento desta à Diretoria da empresa supracitada, bem como 
a sua Administração Regional em Paulo Afonso-BA. 

Sala das Sessões, em 14 de março de 2017. 
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