
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.   )0 ).)   /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  a 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela realização da Feira da Saúde que 

ocorreu dia 26/06 do corrente ano, nas imediações dos " Quatro Grupos- Tipo 

Ó"- Chesf,  , garantindo aos cidadãos diversos serviços gratuitos como Aferição 

de Pressão Arterial, Testes de Glicemia, Cortes de Cabelos, Exames de 

Bioimpedância, Vacinação além de várias palestras na área de saúde, uma 

inicitiva louvável e de grande valia para toda a população. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 
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Que se dê conhecimento desta Moção: 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N° 	/ 2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do 

povo Pauloafonsino, no uso de suas atribuições, faz inserir na Ata de seus 

trabalhos, Moção de Aplausos  a 1° Companhia de Infantaria pela 

realização do " Dia C"- Dia da Caridade, realizado dia 15/06 de em curso, no 

Povoado Sitio do Lúcio, com abrangência para diversos feriados 

circunvizinhos, quando na oportunidade foram distribuídas cerca de 190 cestas 

básicas com mantimentos para 2 meses, roupas, brinquedos, serviços de 

saúde, orientação jurídica, cortes de cabelo, serviços odontológicos entre 

outros. Tais atividades foram desenvolvidas com parcerias públicas e privadas, 

além da Igreja Católica, Espiritas e Igrejas Evangélicas, garantindo assim o 

brilhantismo da ação em comento. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N° 	2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo 

Pauloafonsino, no uso de suas atribuições, faz inserir na Ata de seus trabalhos, 

Moção de Aplausos  ao Exmo. Prof. Msc. Ariano José de Jesus pelos 

relevantes serviços prestados a sociedade Pauloafonsina através da brilhante 

atuação como diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Bahia- IFBA, Campus Paulo Afonso, representando um verdadeiro divisor de 

águas no modelo de gestão educacional em todo o município, sendo espelho 

para a educação pública e privada, bem como, pelo espírito inovador, 

empreendedor e visionário, otimizando que as ações pudessem transpor os 

muros da unidade de ensino, trazendo benefícios a toda a comunidade. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

N_ 	'ciPaoutiiirÀwspAt 	• Ao Ministério da Educação 
CIATU;   —  	 • Ao Governador do Estado da Bahia 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°  )1 /4 ) 	/ 2019 

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 PESAR pelo 

falecimento do Senhor Manoel Messias Feitosa Santos morador da Rua 

Nossa Senhora Aparecida, n° 51 - na cidade de Paulo Afonso. 

"Aos que viveram sob o fraternal olhar do Pai, nada mais é a morte do que uma 

simples partida, afinal, não se perderão nenhum dos que foram chamados ao seio 

Celestial. Dura é a dor para os que ficam, ante a ausência daquele que amamos, mas é 

preciso que pereça a semente para que dela vingue vida nova. E a nós que ficamos 

resta saber o quanto amamos aos que nos ladearam e as boas lembranças serão 

eterno alento da saudade, sabendo ainda, que um dia nos faremos novamente juntos 

quando chamados formos para estar nos braços do Pai!" 

Que se dê conhecimento desta Moção: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  ))  5/  2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do 

povo Pauloafonsino, no uso de suas atribuições, faz inserir na Ata de seus 

trabalhos, Moção de Aplausos a EFOKIDS - Escola de Formação Infantil 

Bilingue, tendo em vista o reconhecimento público e notório da sociedade 

Pauloafonsina acerca da prestação de serviço de excelência da referida 

unidade de ensino, caracterizando um projeto politico pedagógico inovador e 

visionário que garante a seus alunos uma educação de qualidade, garantindo 

ainda, o acesso ao domínio de novos idiomas, o que é de extrema relevância e 

indispensável na contemporaneidade. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N0.))&  /2019. 

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 

A EFOTEJ- Escola de Formação Técnica Josefa Gomes, pelos 

relevantes serviços prestados a sociedade de Paulo Afonso , no que se 

refere a formação de profissionais qualificados, humanizados e 

devidamente preparados para o ingresso no mercado de trabalho, cuja 

atuação será condizente com as necessidades econômicas, sociais e 

educacionais de nosso município. 
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