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MOÇÃO N°1 42 2021. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo Pauloafonsino, 

interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata dos seus 

trabalhos MOCÃO DE APLAUSOS, ao Exm° Sr. Delegado de Polícia, Dr. André Augusto 

de Mendonça Viana, pelo excelente trabalho prestado à frente da 18' Coordenadoria de 

Polícia do Interior em Paulo Afonso, atuando na luta em prol da segurança e pacificidade da 

socidade pauloafonsina. 

Que se dê conhecimento dessa moção: 
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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°. 144  2021. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, legítima representante 

do povo, faz inserir na Ata dos seus trabalhos, MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR 

pelo falecimento do Senhor Cícero Lins de Albuquerque, ocorrido no dia 21 de 

setembro do ano em curso, na cidade de Recife-PE. Cícero foi um incentivador 

da prática de esportes e um empreendedor da nossa cidade, dentre os seus 

empreendimentos, destaca-se a popular Panificadora Paulo Afonso. Sua 

ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando 

como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

»- Aos seus Familiares 

Sala das Sessões, em 22 	mbro de 2021. 

Evanilda Gon alves e O iveira 
-Ver 
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MOÇÃO N° 154 /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. José Edson Teixeira, ocorrido no dia 03/10/2021. José Edson era morador do 

Povoado Riacho, área rural 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 07 de outubro de 2021 
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MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

MOÇÃO N°. 156 /2021. 

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  ao limo. Secretário de Turismo 

de Paulo Afonso, Nino Rangel, que através do apoio dos administradores do Riviera 

Residence, conseguiram requalificar a pista de Bicicross de Paulo Afonso, trazendo 

novas perspectivas e um olhar diferenciado para os praticantes desse esporte na 

nossa cidade. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Ao Agraciado; 
Aos administradores do Riviera Residence. 

Sala das Sessões, em 08 de Outubro de 2021 
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