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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. éig / 2019. 

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

atas da sua Casa Mocão de Aplausos  ao Exmo. Francisco Alves de Araújo, Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, pela atuação juntamente aos departamentos que compõem a 

referida pasta municipal, na resolutividade das demandas oriundas das fortes chuvas que 

atingiram o Município , sendo que tais ações minimizaram consideravelmente os impactos 

sofridos nas reuniões atingidas. 

Que se dê de conhecimento desta moção: 

Ao agraciado; 

Sala das Sessões em 08 de Abril de 2019 
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MOÇÃO N°.  69  / 2019. 

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

atas cia sua Casa Moção de Aplausos ao Exmo. Sr. Prefeito Luiz Barbosa de Deus pela 

atuação célere, resolutiva e eficaz no que concerne ao atendimento aos cidadãos e cidadãs 

atingidos pelas chuvas em nosso Município, tanto no meio urbano quanto rural, garantindo 

aos mesmos o devido atendimento , através das diversas secretarias, que atuaram 

diutumamente na busca da solução dos problemas, bem como, autorizando a realização de 

diversas obras que a curto e longo prazo darão maior segurança aos cidadãos que residem 

nas referidas áreas. 

Que se dê de conhecimento desta moção: 

Ao agraciado; 

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

MOÇÃO N°. .70 / 2019. 

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

atas da sua Casa Mocão de Aplausos ao Exmo. Sr. Wilson Pereira Filho, Secretário 

Municipal de Infraestrutura, pela atuação juntamente aos departamentos que compõem a 

referida pasta municipal, na resolutividade das demandas oriundas das fortes chuvas que 

atingiram o Município, a exemplo recuperação de estradas vicinais, esgotamento de ruas 

alagadas, recuperação de vias urbanas, entre outras ações que minimizaram 

consideravelmente os impactos sofridos nas reuniões atingidas. 

Que se dê de conhecimento desta moção: 

Ao Chefe do Executivo Municipal 
Ao agraciado; 

Sala das Sessões em 08 de Abril de 2019 
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