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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N° 70 /2020. 

"Dispõe sobre a Moção de Aplausos ao 
Sr°. CMT. ALMIRANTE SILVA LIMA, 
comando do 2° Distrito Naval da 
Marinha do Brasil, diante dos relevantes 
serviços prestados à sociedade de 
Paulo Afonso". 

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°.  

CMT. ALMIRANTE SILVA LIMA — Comando do 2° Distrito Naval da 

Marinha do Brasil — pelos relevantes serviços prestados à sociedade, 

diante da autorização do curso de AQUAVIÁRIO aqui na cidade de 

Paulo Afonso — Bahia, para toda nação. 

Sala das Sessões, aos 17 de agosto de 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

É de suma importância a presente Moção de Aplausos, haja vista o 

brilhante serviço prestado pelo Sr.° Comandante Almirante Silva Lima — Comandante 

do 2° Distrito Naval da Marinha do Brasil — ao autorizar o Curso de AQUAVIARIO na 

cidade de Paulo Afonso — Bahia, denotando uma excelente oportunidade para a 

população paulafonsina e região ao ter um curso de excelência com autorização da 

Marinha do Brasil que servirá de grande valia para a cidade e oportunidade para os 

cidadãos. 

Com a formação do curso de Aquaviário o profissional fica habilitado 

para operar embarcações, fator de muita importância para nossa cidade, haja vista 

termos condições de navegação de embarcação no Rio São Francisco que rodeia 

nossa cidade e região. 

O presente curso abrange, também, a formação de Marinheiro Auxiliar 

de convés e Marinheiro Auxiliar de máquinas. Com  isso, após concluir o Curso de 

Formação de Aquaviários o participante estará habilitado para ingressar na carreira 

de Aquaviário como Moço de Convés o Moço de Máquinas. 

Dessa forma, com todas as benesses, além de outras mais, é 

oportuno e merecido como símbolo de homenagem da sociedade Paulafonsina 

ao Sr°. Comandante Almirante Silva Lima, formando grandes profissionais 

cidadãos na sociedade agraciar ao mesmo com essa Moção de Aplausos. 

Sala das Sessões, aos 17 de agosto de 2020. 
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