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UNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N° 01 / 2021.
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 PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Sr.
Luiz Carlos, ocorrido no dia 31/01/2021. O mesmo era popularmente conhecido como

Luiz da Unimed, morador da Rua Vereador Moisés Pereira, n° 32, centro 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:
Aos seus Familiares;

Sala das Sessões, em 01 de Fevereiro de 2021
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Gabinete do Vereador Marconi Daniel
MOÇÃO N 0 .02 / 2021.
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 Catedral de Nossa Senhora de
Fátima, pela Celebração dos 66 anos alusivo a consagração e dedicação da Catedral
ao povo de Paulo Afonso. O referido festejo religioso contou com a participação de
alguns fiéis juntos a uma celebração Eucarística.

Que se dê conhecimento desta Moção:

Ao Bispo Diocesano;
Ao Pároco da Catedral de Nossa Senhora de Fátima.

Sala das Sessões, em 19 de Janeiro de 2021
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Gabinete do Vereador Marconi Daniel
MOÇÃO N°. 03 / 2021.
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 Hipermercado Braga, na
pessoa do Empresário Wilson Braga, pela realização dos sorteios do Grande Festival
de Prêmios, evento ímpar, realizado no dia 09 de Janeiro do presente ano, onde a
população Pauloafonsina teve a oportunidade de conferir o sorteio via rede social
(Instagran), tendo seus organizadores primado pela organização, qualidade, eficiência
e transparência, contando com o pleno empenho de todos os envolvidos, garantindo
ao evento brilhantismo e reconhecimento dos bons serviços oferecidos por essa
empresa.

Que se dê conhecimento desta Moção:
Ao Sr. Wilson Braga;
Aos envolvidos.

Sala das Sessões, em 19 de Janeiro de 2020
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rlitARnIUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N° 04 / 2021.
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 PROFUNDO PESAR pelo falecimento da
Sra. lvoneide Luci Batista de Lima, ocorrido no dia 18/01/2021 ocorrido no dia
02/12/2020. Dona Ivoneide era moradora da Rua São Luiz, n° 86, Centro 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:
Aos seus Familiares;

Sala das Sessões, em 19 de Janeiro de 2021
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CAMA-kA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N°. 05 / 2021.
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 Assessoria e Gestão em
Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecologia (Agendha), pela
passagem dos 18 anos de serviços prestados à população brasileira, em especial as
cidades de Paulo Afonso - Ba. Em sua história de atuação em parceria com vários
Organismos Governamentais e Organizações da Sociedade Civil, já realizou diversos
projetos em áreas rurais e urbanas, principalmente com famílias agricultoras, povos e
comunidades tradicionais e suas Organizações Socioprodutivas, especialmente as
das zonas subúmida, seca e semiárida do Nordeste.

Que se dê conhecimento desta Moção:
Ministério da Cidadania;
A Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e
Agroecologia (AGENDHA);
Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia (SDR);
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia (Setre);
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso — BA.

Sala das Sessões, em 03 de Fevereiro de 2021
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NICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —

MOÇÃO N°. 06 12021.
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 Bombeiros Militar
e Bombeiras Militar do Município de Paulo Afonso, pelo brilhante serviço
desenvolvido na nossa cidade, em especial ao atendimento de uma ocorrência
realizada no dia 10/01/2021 em uma Rua do centro deste Município.

1'0 que é um bombeiro?
Um herói que traz esperança, salva a vida e desperta a gratidão eterna."
(Mestre Gilmar Dantas)

Que se dê conhecimento desta Moção:
Ao Comandante do 15° Batalhão do Corpo de bombeiro de Paulo Afonso —
Ba, Major Diógenes Cruz Neto;
Ao Sargento Nascimento;
Aos Soldados Richard, Almeida, Bonfim e Rafael.
Sala das Sessões, em 11 de Janeiro de 2021
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MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N°

07

í 2021.

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 PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Sr.
Jarlon Nemézio da Silva, membro da Associação Pauloafonsina de Vaquejada

(APVAQ) e grande defensor da cultura sertaneja, em especial ao homem do campo.
O exício ocorreu no dia 16 de Janeiro na cidade de Juazeiro-Ba.

"Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.
(2 Timóteo 4:7)

"Numa tarde bem tristonha, gado muje sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem
mais aboiar...
(Luis Gonzaga)

Que se dê conhecimento desta Moção:
Aos seus Familiares;
A Associação Pauloafonsina de Vaquejada.

Sala das Sessões, em 19 de Janeiro de 2021
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