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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

MOÇÃO N2   48  /2017 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante 

do povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 

APLAUSOS à Igreja SHALLON em Paulo Afonso pela realização do Evento 

FESTIVIDADES DA JUVENTUDE,  realizado no período de 14 a 17 de 

setembro em comemoração aos 18 anos da Igreja em nossa Cidade. 

O evento cumpriu o papel importante de propagar a fé e a socialização 

entre a Igreja e a Comunidade, levando mensagens positivas de 

solidariedade e desenvolvimento humano e espiritual. 

Dê-se conhecimento do presente à Direção e membros da Igreja. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

MOÇÃO NQ  1,15 zi  /2017 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante 

do povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 
APLAUSOS à família de NÉRIO JEAN COSTA DA SILVA, falecido no dia 16 de 

setembro de 2017, pelo gesto nobre e humano em doar o material 

arrecadado que seria destinado ao seu tratamento de saúde. 

Mesmo diante da dor, a ação cristã prevaleceu sobre o momento de 

tristeza, demonstrando toda a dignidade e bondade da família de Nério 

Jean. 

Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o 
Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do 
Senhor a recompensa da herança. É a Cristo. o Senhor, que 
coces 	 estão 	 servindo. 
Colossenses 3:23-20 

Dê-se conhecimento do presente à família enlutada. 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2017 
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