CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N°. 233 / 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 PESAR pelo falecimento do
senhor Vagner Lopes Alves, morador da Rua Castro Alves n° 321, Centro,
ocorrido no dia 06/11/2019 na cidade de Arapiraca - Al.

"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:

Aos seus Familiares

Sala das Sessões, em 07 de Novembro de 2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Gabinete do Vereador Marconi Daniel
MOÇÃO N°. 236

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 Aos
Radialistas do Município de Paulo Afonso , pela passagem do seu dia
comemorado em 07/11 do corrente ano.

"Fazer rádio é um eterno vício para quem verdadeiramente
nasceu radialista!"
(Mettran Senna)

Que se dê conhecimento desta Moção:

Aos agraciados

Sala das Sessões, em 08 de Novembro de 2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Gabinete do Vereador Mareoni Daniel
MOÇÃO N°.

237 /

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 Aos Escrivães de Polícia do Município
de Paulo Afonso, pela passagem do seu dia comemorado em 05/11
do corrente ano.

"Pessoa responsável por eternizar a história do
crime, para que a justiça seja feita.. .prazer, sou escrivão
de policia"
(Autor desconhecido)

Que se dê conhecimento desta Moção:
Aos agraciados

Sala das Sessões, em 08 de Novembro de 2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N°. 246 12019.
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 Ia Semana da Dom
Mário Zanett&, realizada entre os dias 10 e 14 de Novembro do presente ano,
que contou com atividades na área de educação, cultura, celebrações
eucarísticas e Seminários voltados a preservação do Rio São Francisco e a
vivência de um dos principais ensinamentos de Dom Mário "Caridade".

Que se dê conhecimento desta Moção:

Ao Bispo Diocesano
A cúria Diocesana
Ao Clero Local

Sala das Sessões, em 18 de Novembro de 2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N°. 247 / 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 as Conselheiras
Tutelares do Município de Paulo Afonso, pela passagem do seu dia
comemorado dia 18/11 do corrente ano.

"Um ser humano que em meio as adversidades supera todos os
obstáculos para fazer valer os Direitos das Crianças e dos
Adolescentes"
(Autor desconhecido)

Que se dê conhecimento desta Moção:

As Conselheiras Tutelares do Município de Paulo Afonso
Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA)

Sala das Sessões, em 18 de Novembro de 2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N°. 248 / 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 Diocese de Paulo
Afonso pela reabertura da Casa de Acolhida, um espaço de extrema
relevância para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social,
garantindo efetivamente a vivência do lema "Cremos na Caridade"

Que se dê conhecimento desta Moção:

Ao Bispo Diocesano
A Cúria Diocesana

Sala das Sessões, em 18 de Novembro de 2019
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