
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 210 12019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, leglfima representante do povo 
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz Inserir na ata 
de seus trabalhos, MOCÃO DE APLAUSOS, ao Sr. Marcos Antônio da Silva, residente na 
Rua Juscelino Kubitschek, Bairro Tancredo Neves I, pelo sucesso da sua empresa, 
Panificadora Super Massa, contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e 
desenvolvimento do Balizo Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser m-vn. emp.-m.1~r &ente-catar ok son/uns me4nno- que,haja, 
rtsark. É onfrenvZu- prob-~, rneenno- n50-terwieforça4: É 
canninnhar por /mijare* cir4corthec44' ok, me4mo-ar...n/7~u É 

tolnar at~ que,  núer  1f fueinv to-incru< É ter cede/que. 
quesvvence se" obstáculaytrWinfai serew glóría4 

Amm,, Coe 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 211 / 2019. 

A Camara Municipal de Paulo Afonso, legierna representante do povo 
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata 
de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS ao Sr. António Afonso do Nascimento, 
(conhecido como Tonho de cabrinha), residente na Avenida Dormire Gouveia, Bairro 
Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua empresa, AD NAPEL VARIEDADES, contribuindo 
de forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e 
toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser utw empreendedor e% eAcecutar opionheas vneono- ~haja/ 
rtkcos: É enfrentar astrobleimaás metem- nitotencloforçate. É 
camtÁnhar por 	e*co,Jwctdo ineno-áem,  hvBrxria< É 

tomar atttu4e4 que. ~tornouh É ter con~dtti de, que. 
quem vertwaeolfobatewulos triunfa, se,nv gZeiria4 

Augbuto-Cotry  

Que se da conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 212/ 2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 
Pauloatonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata 
de seus trabalhos, MOCA° DE APLAUSOS ao Sra. Audlnelde Gonçalves de Lima, 
residente Avenida Delmiro Gouvera, Bairro Tancredo Neves li, pelo sucesso da sua 
empresa, Escolinha Turma do Barulho, contdbuindo de forma valiosa e eficaz para o 
progresso e desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser um/ empreendedor e: executar m/ sonho-a; nteameurclue/hagee 
play É enfrear ak probl.-mata: meenno- mi o- anelai orça* É 
caanianhae par UreardaaconheciÁlat, 141240W-34" &meia< É 
~ar ott~ que,  raingieány tomou< É.  ter con~a. de/que 

quem Ve41.C. / ~1~ ~foi, frema. gieiría< 

euxejetáto- C ovni 

Que se de conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estada da Bahia - 

MOÇÃO N°. 213 12019. 

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 Sr. Jose EvanlIton da Seva (conhecido 
como Cebola), residente na rua: Santa Teresinha, Bairro Tancredo Neves III, pelo sucesso 
da sua empresa, SUPERMERCADO SANTANA, contribuindo de forma valiosa e eficaz para 
o progresso e desenvolvimento do Bairro Tancrecio Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser W41, eMpreendeder &executar OS,  ,SonhOle vnekrna-  que,  haja, 
~a-. É enfre"tan- aa, prabtenna4; meemo-ncia-tenelctforçax É 
canntnhar par Luciana,  descenhecalea; ~amo- semi &meteu É 

ternar atitude' que~~~ É ter e cle, que. 
quemv vence. áenrou (arataca/0~4a. se~ria: 

A ~ato- C urv 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO ND. 214 / 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 APLAUSOS ao Sr. Flavio dos Santos Lima, residente na 
Avenida Delmiro Gouvela, Bairro Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua empresa, 
ILUMINAR, contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do 
Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser Lant empreendedor é, emecutar 01- sonhos, so- que/ haja, 
nate. É enfrentar okproblentaaa mesmo- vadortenderforçaa: É 
canianitar por ~roa/ deaconhea:dok, ntenno-,sem,  biaaso1o4 É 

tomar atítudesiqua.nan~tonaotm É ter conic~aded que. 
que" vence, aeinv obató~lok trúvnfa,  s." glória. 

crt_ 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019, 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 215  12019. 

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 Sr. Samuel de Souza Sampaio, residente 
na Rua Padre Lourenço, Bairro Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua empresa, A LOIRA 
GELADA contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do 
Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser wffe cot reennelsclor ~catar os- kanhok,. ~no-  q (se/ haja,  
rtseas É enfrentar cra,prohismak nee4mo- rtiterte,nclo-forças: É 
caminhar por lugare* desconhecia" ~140 $641115~1a2 É 

tow atitucler que' 	vtomotu É ter can,s~eietz cle, que,  
que" vence, se,nv oNticalov trianfa, se** glória: 

A thejuato- Gary 

Que se dó conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Balda - 

MOÇÃO N°. 216 /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, MOCA() DE APLAUSOS, ao Sr. Fabio Sergio Onias Silva ( conhecido 
como Fabinho), endereço empresadali Avenida DA 210 ,N° 1.304„ Bairro Tancredo Neves 
ILI, pelo sucesso da sua empresa, FN COMERCIAL LTDA MADE BRASIL, contribuindo de 
forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e toda 
a cidade de Paulo Afonso. 

Ser wr. e,mp reendeder & execuage °taci-Ilhoas meaüqueihaja,  
ri4c,ok. É enfre~r crie probia rneanno- não-tendo- força É 
ccuntÁlthar por twjates,cle4conhecidek, m24,4no- aem, Inimoicu É 

tornar atitude, qwee ~to-vpurru< É ter conancia,de,que,  
quenv ven,celáenv ~adOt trimmfa,  sem 

An 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 217  12019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 
Pauloafonsino, Interpretando o senilmente da comunidade que representa, faz Inserir na ata 
de seus trabalhos, MOCA° DE APLAUSOS  ao Sr. Falido doa Santos Lima, residente na 
Rua Padre Lourenço, Bairro Tancredo Neves lh pelo sucesso da sua empresa, ALUMITEC, 
contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do Bairro 
Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso, 

Ser any empreendedor éd executar onanhos; mamo- qualwa,  
rbscos: É enfrentar cá-problema& mesmo- não-tanda -f orças: É 
camtnhar por 1~4,  dosconherido& inektno-seavbas~ 

tomar atitudes,  que, ~t-omouu É ter canse~ar de/ qu& 
quimn. vence, sem obstaanlos-tKunfa,  sentáría4 

A %id 

Que se db conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 218 /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 APLAUSOS ao Sr. Arnaldo Bernardino da Silva, 
residente na Rua Tocuruf, Bairro Tancredo Neves I, pelo sucesso da sua empresa. Serviço 
de Alto Falante 'O Ás do Baetão Publicidades', contribuindo de forma valiosa e eficaz 
para o progresso e desenvolvimento do Bairro tancredo Neves e toda a cidade de Paulo 
Afonso. 

Ser uovempreanciedor executar os- sonhes; ntekwur que. haja/ 
riw* É enfrenta-  0v problemaás rna0-  nr5O.  tdr010"r~ É 

cantinethcv, por lagater deicot~cloa; meato- aubtiéseileu É 
to-nute ott-~ que/ ~tornow É.  ter c,ortártou d. que/ 

quanvvemee. atm obatctudokt~ se" giáricu. 

â_a 

Que se dê conhecimento desta Moção: 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bebia - 

MOÇÃO N". 219 12019. 

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 Sr. Ftobson Valentim dos Santos, 
residente na rua: Padre Lourenço, N°408! Bairro Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua 
empresa, GRUPO KENIO, contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e 
desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser any empreendedor e eaeuatve os- aanhoás ~no- que' haja' 
rtsem É enfrentar astro-N.~ neámo- não- tencla f orça 
caminhar por Lugarwcimeanheetcloss meamasenvlyamola,  
tow at-~ que' ní,~ tomat44 É ter contoibuta da que 

quemv veacelemobstamanytKamecvsenvg/bria‘ 

Que se de conhecimento desta Moção: 

Sala das SessOes, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 220! 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 APLAUSOS ao Sr. Luiz De Jesus Nascimento, 
(conhecido como LuMSo) residente na Avenida Delmiro Gouveia, Bairro Tancredo Neves II, 
pelo sucesso da sua empresa, CONSTRUCASA, CASA DA MEDEIRA E POSTO CELLU, 
contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do Bairro 
Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser uni' empreendedor é/ex.-catar abe $011.;10k, ~no-  que/haja 
r‘41.coa: Éenfrentow ot prOb1241~, 111~10-  não-trato- frniçam 
caminhar por Lugares,  daconhecaoas rnean basacricu É 

tornar at'~ que,  ni~toln(nu É ter consciência/ de,  que/ 
que" vence/ se,fiv ol)ataculers,  tr~benn.l<tria/. 

A ucfruato-Curv 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 221/ 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 APLAUSOS ao Sr. Edson Bernardo Silva, (conhecido 
corno Edson da Churrascaria) residente na Avenida dos Estados Unidos, Bairro dos 
Rodoviários, pelo sucesso da sua empresa, CHURRASCARIA DO EDSON, contribuindo de 
forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e toda 
a cidade de Paulo Afonso. 

Ser ~empreendedor el/e~r os- ~et, mesmo- que' hajcv 
*tes. É enfrentor os,  problea, ~mo- ndo-tender forçou: É 
camiethar por lartecee cleaconhececlot, 1,e4.n,  te r sesintsâtga4 É 

tomar atitude< que/ ~to vnotu É ter ccry baci~ de/ que,  
que4vvvennce, aenv obstáculos- trixmiticu Nem,  vg,Urtai. 

A ustuto- C ury 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 2221 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 APLAUSOS a Sra. Rita de Cassia dos Santos residente 
na Rua Padre Lourenço, Bairro Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua empresa, RC 
COPIADORA, contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do 
Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Sei' uGinv empreendedor e egecutcur ok sonhot, mesmo-  que haja 

racau É enfrentar ostrob~ mesmo-  Mut terwia-for~ É 

caminhar por lagares,  crieáto~dok, menno-  aenvbámoia É 
tomar atttuclek que ~tomam É ter consdéncta,  cie gim.,  

~Lb vencera" obiticLapn,  truunicatkenv gióriar 

ugaa-o- C ury 

Que se de conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões. em 31 de outubro de 2019 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  223  12019. 

A Câmara Municipal de Paula Afonso, legitima representante do povo 
Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata 
de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS ao Sr. Cleero de Souza residente na Rua 
Caxangâ, Bairro Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua empresa, PIZZARIA O MIXTÃO, 
contribuindo de forma venosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do Bairro 
Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser ~empreendedor O exec/gztr os,  sonhos; mesmo- que/haja 
riacoss É enfrentar os,  proMomak, ~mo- não' -tendo-forças: É 
cat:rthar por lugcwel( clemitheadok, ~mo sem 1~Za. É 

tomtu,  atitudes- que ni~tornoa Éter conseUese do que 
quem/vence/ sea ~acaba,  triunfa senvgiária 

Que se de conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 224 /2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 
Fauloafonsino, interpretando o senilmente da comunidade que representa, faz inserir na ata 
de seus trabalhos, MOCÃO DE APLAUSOS ao Sr. António Alves Silva, residente na Rua 
Seminarista Hélio Limeira, Bairro Tancredo Neves H, pelo sucesso da sua empresa, 
VAREJÃO E PANIFICADORA CAIÇAF3A, contribuindo de forma valiosa e eficaz para o 
progresso e desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser t" empreendedor &executar ot srorthok, mesmo- quedhaja 

rtscoa: É enfrentar okprohiennat meato- nclo-teinclo-força, É 
cannAixhar por lugare* dea,~4:dobs mesmo- sem Inimota É 

tomcur atitudek que, ~tornam É ter'coructâncaucle.que,  
quem venceiaenNe~tr~cc,~friáricu 

Augusto-  Curv 

Que se dê conhecimento desta Moção: 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  225  /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. MOCAO DE APLAUSOS ao Sr. elven Soaras, Endereço Rua 
Canina, Bairro Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua empresa. TECNO VIDROS, 
contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e desenvolvimento do Bairro 
Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser are, esnp men/wieder e: executar Ok~ mesmo-que/haja,  
ri4coá-. É ertfremtar ayproble~ nteSw rwio-tendo- força* É 
~Anilar por 14,tgarek de,xenheciaok, nneIno-  sern.1~142/. 

tornar atitude que,  ~tornam É ter conuanda, ae que. 
quem vens sem. cinta 	tr~ áemv gÁ.ár "wu 

Augusto- Ç UrV 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 226 12019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 
Pauloatonsino, Interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata 
de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS a Sra. Elenlicla Maria de Lima Moraes, 
Endereço comercial: Avenida BA 210 e BR 110, Bairro Tancredo Neves pelo sucesso da 
sua empresa, POSTO NOVO TEMPO, contribuindo de forma valiosa e eficaz para o 
progresso e desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser moveninpreendedor coa alris.o&soss ~o-guiohaja,  
rtscoir. É erifrentar oirproUentadás rldPa rufio- - fr./voto-forçam É 
ca,wanhar por Lugar& 	 n 	àenvv~ia‘ 

tomar atinwley que ~tomem É ter conecancia,  ci. que/ 
quem/ vence/ sem ~aculea- trianictiaerntiárta,. 

,49t4t0- Curv 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 227 / 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, MOCA° DE APLAUSOS  ao Sr. Autran Naelson Silva Vasconcelos, 
Endereço Rua Salvador, NI° SO, Bairro Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua empresa, 
SUPERMERCADO SMART- COMPRE BEM, contribuindo de forma valiosa e eficaz para o 
progresso e desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

Ser uov empreendedor él entea~ os,  sonhos; ~oque/haja) 
racerk É enfrentur okproblemak, mesmo- mio-tendo-força* É 
ca4nim7wur por lugsuPekclesconheactok, ~no- kem basiola: É 

tomar atítucler que, ntnguém tomem É" ter conécUmoia/cletque,  
quem vence," ~dation-n.~0i,  sem, ggéría: 

AM.O-ato-  Cbuy 

Que se de conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
-Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 228 1 2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo 
Pauloaronsino, Interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz Inserir na ata 
de seus trabalhos, MOÇÃO DE APLAUSOS ao Sr. Jose Malhar Bezerra Dos Santos, 
Enderece Rua Canoa& Bairro Tancredo Neves II, pelo sucesso da sua empresa, PAPEL 
VIDROS E ESQUADRARIAS, contribuindo de forma valiosa e eficaz para o progresso e 
desenvolvimento do Beiro Tancredo Neves e toda a cidade de Paulo Afonso. 

SE, UM.t, empreendedor e: executar o onhoss ~4mo-que haja 
rtscok É enfrentar os,  proNeeww esno- não-tendo-força É 
~galar por lugotre4- desco~oly, rneinno-kenvIwimicu É 

tornar ottt tudek que ~tornam É ter coniotênawckzqu& 
quem/ vence seovoi~uipavtviumfalav giáría4 

Augusto-Curv 

Que se dé conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 2019. 

ATESTO 011E33010  PAUS°  
ate 
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