CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia MOÇÃO N°. 45 / 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 de Fátima , pela celebração do Novenário dedicado a sua padroeira ,
com o tema " Nossa Senhora nos convida a sermos sal da terra e luz do
mundo. 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 de Fátima

Sala das Sessões, em 11 de Maio de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia MOÇÃO N°.

/ 2018.

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 Enfermeiros e
as Enfermeiras do Município de Paulo Afonso , pela passagem do seu dia
comemorado dia 12/05 do corrente ano.
"A Enfermagem ê uma arte e para realizá-la como arte, requer uma devoção tão
exclusiva, um preparo tão rigoroso, quanto a obra de qualquer pintor ou escultor"
(Florence Nightingale )

Que se dê conhecimento desta Moção:

•
•
•
•
•

A Secretaria Municipal de Saúde- Departamento de Enfermagem
Ao Setor de Enfermagem do Hospital Nair Alves de Souza
Ao Setor de Enfermagem do Hospital Municipal de Paulo Afonso
Ao SAMU
As Instituições de Ensino Superior que possuam em sua grade o Curso de
Bachalerado em Enfermagem

Sala das Sessões, em 14 de Maio de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia MOÇÃO N°.1

/2018.

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 Assistentes e as
Assistentes Sociais do Município de Paulo Afonso , pela passagem do seu
dia que será comemorado dia 15/05 do corrente ano.
"Assistente social é o profissional que tem em mente o bem-estar coletivo e a
integração do indivíduo na sociedade. Sua atuação é muito ampla; o assistente social estará onde
for necessário, orientando, planejando e promovendo uma vida mais saudável — em todos os
sentidos"

Que se dê conhecimento desta Moção:

•
•
•
•
•

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
A Secretaria Municipal de Saúde
Ao Setor de Serviço Social do Hospital Nair Alves de Souza
Ao Setor de Serviço Social do Hospital Municipal Aroldo Ferreira
As Instituições de Ensino Superior que possuam em sua grade o Curso de
Bachalerado em Serviço Social

Sala das Sessões, em 14 de Maio de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia MOÇÃO N°. Ro

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 Aos Garis do
Município de Paulo Afonso, pela passagem do seu dia que será comemorado
dia 16/05 do corrente ano. A presente moção se justifica em função da enorme
relevância destes profissionais para toda a sociedade, que através do labor digno
do seu oficio tornam nossas vidas melhores, sendo uma das profissões mais
importantes da atualidade, mas ainda sem o reconhecimento devido.

Que se dê conhecimento desta Moção:

• A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para conhecimento dos
agraciados
• A GARD terceirização, para conhecimento dos agraciados

Sala das Sessões, em 14 de Maio de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N° 23/ 2018

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 PROFUNDO PESAR pelo
falecimento da Senhora Eronilda Correia Mendonça , moradora da Rua Grande
Hotel n° 21, Bairro Amauri Alves de Menezes , nesta urbe , ocorrido dia 20 de
Maio do Corrente ano.

"Em momentos tão dolorosos que ora vivem seus familiares sabemos
que é difícil o recomeço ante a ausência física de quem muito estimamos. A sua
memória, porém, estará sempre viva nos corações dos amigos".

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares.

Sala das Sessões, em 20 de Maio de 2018
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