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

- Estado da Bahia 
1, 

MOÇÃO N°.  /ti 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 PESAR,  pelo 
falecimento do Jovem Alaf Caíque Oliveira dos Santos mais conhecido 
como "Caíque", ocorrido no dia 16 de julho de 2017, na ponte que liga o 
BTN ao Bairro Prainha. 

"Em momentos tão dolorosos que ora vivem seus 
familiares sabemos que é difícil o recomeço ante a ausência física de 
quem muito estimamos, mas relembrar as alegrias que você gerou 
entre nós é como se você aqui estivesse presente". 

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas — 

- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N0.144 /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 PESAR  pelo 
falecimento do Sr. Genival Amorim de Souza, ocorrido no dia 16/08/2017 
as 13h0Omin no Hospital Nair Alves de Souza. 

"Em momentos tão dolorosos que ora vivem seus 
familiares sabemos que é difícil o recomeço ante a ausência física de 
quem muito estimamos. A sua memória, porém, estará sempre viva nos 
corações dos amigos". 

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 

Sala das Sessões, em 16 de agosto de 2017. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Gabinete do Vereador Edilson Medeiros de Freitas - 

-Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°.1/-1,1-1 / 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 MOCÃO DE APLAUSOS  
ao Ilmo. Dr. Claudio Santos Pantoja Sobrinho, eleito com 30 dos 75 votos 
dos magistrados participantes para Presidente do Colegiado de 
Magistrados dos Juizados Especiais - TJBA, ocorrido no dia 08 de agosto 
de 2017. 

Que se dê conhecimento desta ao agraciado, haja vista os serviços 
prestados em nossa Cidade pela excelência supracitada. 

Sala das Sessões, em 15 de Agosto de 2017. 
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