
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 Mocão de Aplausos  ao 200  Batalhão de Policia Militar,pela 

realização do Projeto de Ecoterapia " Superação", que representa um 

verdadeiro divisor de águas na vida das crianças com necessidades 

especiais, com ênfase para os Autistas, cujo dia Mundial de Conscientização 

é comemorado dia 02 do mês em curso. 

APROVADO (A) NI )ESSA0 N° 
DE12 jta_PO 

VOTOS CONTRA 	 

MESA DA C.M.R.A 	041  

ue se dê conhecimento desta Moção: 

Ao Governador do Estado da Bahia 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.   60   / 2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante 

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

seus trabalhos Mocão de Aplausos a Secretaria Municipal de 

Educação, 	pela implementação das diversas Politicas de Inclusão 

Educacional destinadas as pessoas com necessidades especiais, com 

ênfase para os autistas , cujo dia Mundial de Conscientização é 

comemorado dia 02 do mês em curso, sendo , portanto, tais ações de 

inclusão, umas das premissas fundamentais das garantias dos direitos 

difusos e coletivos. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  6,1  12019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do 

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

trabalhos Mocão de Aplausos  a ONG SEMEAR cujo trabalho representa 

um verdadeiro divisor de águas na vida das famílias e dos Autistas de Paulo 

Afonso , cujo dia Mundial de Conscientização é comemorado dia 02 do mês 

em curso, sendo a referida ONG a principal responsável pela visibilidade, luta 

por direitos, promoção de politicas públicas e acolhimento, merecendo o pleno 

reconhecimento de toda a sociedade Pauloafonsina . 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

A Agraciada 

Sala das Sessões em 01 de Abril de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.   6  / 2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do 

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

trabalhos Moção de Aplausos a UNEB Campus VIII, 	pela 

implementação das diversas Politicas de Inclusão Educacional destinadas 

as pessoas com necessidades especiais, com ênfase para os autistas, cujo 

dia Mundial de Conscientização é comemorado dia 02 do mês em curso, 

sendo , portanto, tais ações de inclusão, umas das premissas fundamentais 

das garantias dos direitos difusos e coletivos. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Aos Agraciados 

Sala das Sessões em 01 de Abril de 201 



MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

OÇÃO N°.  611 /2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo, faz inserir no livro de 

atas da sua Casa Moção de Aplausos  ao atleta juvenil — Marcos Fernando Limeira da Mota 

que, com apenas 18 anos de idade, já representa o Brasil no mundo, nas confederações 

brasileiras, nordestinas e baianas de bicicross e, recentemente foi o 1° colocado no 

campeonato baiano de bmx — bicicross realizado em salvador no dia 07/01/2019, sendo uma 

das competições mais importantes no cenário nacional, tendo em vista que esta vitória é fruto 

de sua dedicação, do apoio dos familiares e amigos que acreditam no potencial deste 

adolescente, que mesmo diante das dificuldades consegue, com muita perseverança e 

determinação ser orgulho nordestino, baiano e pauloafonsino. 

Parabéns ao atleta, pela dedicação, esforço e por acreditar no município de Paulo Afonso, 

registrando a sua trajetória de troféus, marcando a sua persistência em representar Paulo 

Afonso pelos quatro cantos do mundo. Portanto, merecedor de todos os aplausos em nome 

da nossa população. 

Que se dê de conhecimento desta moção: 

Ao agraciado; 

Exmo. Senhor Governador do Estado da Bahia; 

Exmo. Senhor Secretário de Cultura e Esportes do estado da Bahia; 

Exmo. Prefeito Municipal; 

limo. Senhor Secretário de Cultura e Esportes de Paulo Afonso; 

limo. Senhor Coordenador da Federação Baiana de Esportes (Salvador-BA); 

Ilmo. Senhor Diretor de Esportes da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso; 

Meios de Comunicação de Paulo Afonso. 

Sala das Sessões em 04 de Abril de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°  6.3-1  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 PROFUNDO PESAR pelo 

falecimento do Senhor José Jivaci Alves de França , morador da Rua Manieta 

Ferraz, n° 331- Centro , nesta urbe , ocorrido dia 26 de Março 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. 
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