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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°.  31-\  /2019 

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 
CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
ITAPARICA I. 

Em virtude da realização da Feira de Empreendedorismo, tecnologia e 
ciências- FETEC, realizada pelos profissionais e alunos da instituição no 

dia 30 de novembro de 2018. O Centro Territorial de Educação Profissional 
Itaparica I, há anos oferece ensino técnico e profissional de qualidade 

visando formar profissionais qualificados para o mercado de trabalho e 
formação cidadã. 

A imaginação não se toma grande, até que os seres humanos se tiverem a 
coragem e a força, a usem para criar. (Maria Montessori) 

Sala das sessões, em 27 de fevereiro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°.  35  /2019 

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 Senhor JOÃO ROBERTO DE ARAÚJO. 

Pelo excelente trabalho como professor e dedicação a frente do projeto 
criado para formação de jovens atletas e da Escolinha de Futebol Esporte 
Mais, dedicada à prática de esporte e cuidado de crianças e adolescentes 

residentes no complexo de bairros Tancredo Neves promovendo sempre a 
educação, respeito e a cidadania. 

Sala das sessões, em 07 de março de 2019. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

MOÇÃO N°.  36  /2019 

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 BLOCO CARNAVALESCO "AS PODEROSAS". 

O Bloco carnavalesco "As poderosas" foi o primeiro bloco criado para 
os festejos carnavalescos do bairro Tancredo neves, difundindo cultura e 
trazendo alegria para as ruas do BTN, chegando ao seu quarto ano 
consecutivo, tem feito à alegria do povo e contribuindo para o crescimento 
e visibilidade do bairro. 

Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe a sociedade, por 
mais perfeita que seja não passa de uma selva. É por isso que toda a criação 
autêntica é um dom para o futuro. (Albert Camus) 

Sala das sessões, em 07 de março de 2019. 
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