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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 241 /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, MOCA() DE APLAUSOS aos 

Diretores e Diretoras Escolares do Município de Paulo Afonso, pela 

passagem do seu dia comemorado dia 12/11 do corrente ano. 

"A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades 
extraordinárias em pessoas comuns" 

(Abraharn Lincoln) 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

A Secretaria Municipal de Educação para conhecimento de todos os 
Diretores da rede municipal de ensino. 

Ao Núcleo Territorial de Educação - NTE 24 para conhecimento de todos 
os Diretores das unidades estaduais de ensino. 

Sala das Sessões, em 12 de Novembro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 252 / 2018. 

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 

Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, pela Celebração do Novenário 

alusivo a sua Padroeira, que teve como Tema " A Igreja de Cristo em Missão 

no Mundo ! Realizado do dia 15 ao dia 24/11 do corrente. O referido festejo 

religioso foi um momento de fé e devoção que proporcionou aos fies um 

momento ímpar de encontro pessoal com Deus, através da sua própria fé a da 

celebração Eucarística. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Ao Bispo Diocesano 
Ao Pároco da Igreja Nossa Senhora do Perpetuo Socorro 

Sala das Sessões, em 22 de Novembro de 2019 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 253 / 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  Ao Exmo. Sr. 

Anilton Bastos Pereira, ex Prefeito de Paulo Afonso , por três mandatos, 

médico reconhecido em Paulo Afonso e toda região, líder político e cidadão 

compromissado com o desenvolvimento desta cidade e sua população, pela 

passagem do seu aniversário comemorado dia 25/11 do ano em curso. 

"A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades 
extraordinárias em pessoas comuns" 

(Abraham Lincoln) 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Ao Agraciado 

Sala das Sessões, em 25 de Novembro de 2019 
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