CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade

MOÇÃO N°.

D,) / 2018.

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. Gilvan dos Santos Lima, Diretor de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
da CERB, pelo empenho e dedicação, sem dúvida, presta relevantes
serviços ao nosso município nos Povoados Lagoa Grande, Sitio do Lúcio,
Baixa da Onça e Jurema, devido ao considerável avanço de projetos de
perfuração de poços artesianos e construção de sistemas simplificados de
abastecimento de água na nossa região, Onde beneficiou mais de 1.000
famílias que tanto sonhavam com a chegada de agua em suas residências.

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado:
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Sala das Sessões, em 27 de março de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade

MOÇÃO N°.

/

2018.

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 MOCA.° DE APLAUSOS ao
Engenheiro Sr. Manoel Teles, Gerente Regional de Ribeira de Pombal da
CERB, pelo empenho e dedicação, sem dúvida, presta relevantes serviços
ao nosso município nos Povoados Lagoa Grande, Sitio do Lúcio, Baixa da
Onça e Jurema, devido ao considerável avanço de projetos de perfuração
de poços artesianos e construção de sistemas simplificados de
abastecimento de água na nossa região, Onde beneficiou mais de 1.000
famílias que tanto sonhavam com a chegada de agua em suas residências.

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado:

Sala das Sessões, em 27 de março de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade

MOÇÃO N°. Li 0 / 2018.
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
Excelentíssimo Deputado Federal Mario Negromonte Junior, pelo empenho
e dedicação, sem dúvida, presta relevantes serviços ao nosso município nos
Povoados Lagoa Grande, Sitio do Lúcio, Baixa da Onça e Jurema,
devido ao considerável avanço de projetos de perfuração de poços
artesianos e construção de sistemas simplificados de abastecimento de água
na nossa região, Onde beneficiou mais de 1.000 famílias que tanto
sonhavam com a chegada de agua em suas residências.

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado:

Sala das Sessões, em 27 de março de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade

MOÇÃO N°.

3.3 2018.

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. Antonio Matos , Diretor de saneamento da CERB, pelo empenho e
dedicação, sem dúvida, presta relevantes serviços ao nosso município nos
Povoados Lagoa Grande, Sitio do Lúcio, Baixa da Onça e Jurema,
devido ao considerável avanço de projetos de perfuração de poços
artesianos e construção de sistemas simplificados de abastecimento de água
na nossa região, Onde beneficiou mais de 1.000 famílias que tanto
sonhavam com a chegada de agua em suas residências.

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado:

Sala das Sessões, em 27 de março de 2018

ATESTO O RECEBIMENTO PROT N°
Ek1,2@i_ _ia_ DE
liva

APROVADO (A) Nt SESSÃO N°
(kg& 3 it R ro
VOTOS CO
MESA DA C.M./P.AS
R

r,

'mt

3 Hg

