
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 240 / 2019. 

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,  ao Sr. Eduardo Antônio Gonçalves Coelho, 
(conhecido como Dudu), residente na Rua Alagoinhas, n°32, Bairro Jardim Bahia, pelo 
sucesso da sua empresa, APA- AÇO PAULO AFONSO, contribuindo de forma valiosa e 
eficaz para o progresso e desenvolvimento do Bairro Tancredo Neves e toda a cidade de 
Paulo Afonso. 
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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°. 243 / 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 e CONGRATULAÇÕES  a comissão 
Paroquial da Juventude (CPJ) da Paroquia Sagrada Família, pela realização do 

HALLEL 2019. 

Po-rtantr, vnewk arnadak 	ma,nte,nharni-w firmes,  e/ gim/ 

vtaciw o-k caycae./. 

Selcuwt, ~pire/ clectica.dok 	cio- wnw, o-ti/can:ah& cte, vcrat 

naco' }eja, (inata.. 	 1 corUndaot /5;58 

DeAkk te-m. inutta,s,  ~cot preparada paray \Jack:, c,o-vno- pcv34 

reauração- e, a, vi,cia, &tentou Ele/ até, ajuda,  a, nãcr ~yr! Par imo; 
fi-cfue, firvnei. 
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Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2019. 
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