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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°.  e()  /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 a 

Sra. Ednalva Freitas de Siqueira, Diretora Geral do PROEI- Escola Tempo 

Integral, no Colégio Estadual Democrático Quitéria Maria de Jesus, Bairro 

Tancredo Neves I, Paulo Afonso BA, pelo excelentíssimo trabalho que vem 

sendo realizado prestando um grande serviço à comunidade. 

Ás nossas conquistas reakmente varam a pena, se também a 
nossa atina for preenchida. Os segrecfrs das grandes conquistas 
estão nos mínimos cfrtaffies realizados. Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz grandes ações e com um offiar 
siáncioso aprendi que as conquistas vêm de um grande mistério 
sem muita compfrxidade. 

Que se dê conhecimento desta Moção ao agraciado: 

Sala das S ssões, em 26 de Abril de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°.  1  / 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, Como forma de reconhecimento pelo 
empenho e dedicação, bem como a presente MOÇÃO DE APLAUSOS E 
CONGRATULAÇÕES, a mais um ano de luta e conquista a todos os moradores de 
um bairro tão grandioso, Bairro este que mim orgulho em residir a mais de 32 anos, 
onde foi aqui que escolhi para viver e batalhar, mim orgulho desse povo tão 
acolhedor, Onde sempre estarei à defesa, onde Parabenizo nesta data 10 de maio o 
Bairro Tancredo Neves por seus 48 anos de Existência, que vem crescendo com mais 
de 50.000 habitantes, com comercio local que cresce cada dia mais, com CEASA, 
Hospital, Colégios Estaduais, Escolas Municipais e Bancos. 

As nossas conquistas reaCmente varam a _pena, se também a 
nossa afina for _preenchida. Os segredos das granús =quistos 
estão nos mínimos detaChes reaCizados. Porque o básico, todo 
mundo já faz vida nos traz granc&s lições e com um olhar 
siCencioso aprendi que as conquistas vêm de um gran.cCe mistério 
sem muita com_pCexidade, _parabéns. 

Então com muito orgulho que faço valer essa moção de aplausos e 
congratulações, a comunidade do Bairro Tancredo Neves, a Secretaria de 
Cultura, Administração do Bairro e a todos os meios de comunicação. 

Que se der seja dado conhecimento a todos os participantes. 
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Sala das Sessões, em 09 de maio de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°.  e3QJ i 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 trabalho, MOÇÃO DE APLAUSOS E 
CONGRATULAÇÕES, A Secretaria de turismo Coordenada por Exm. Sr. 
Regivaldo Coriolano, Secretaria de infraestrutura Coordenada por Exm. Sr Wilson 
Pereira ( secretario ) e Secretaria de Meio Ambiente Coordenada por Exm. Sr. 
Manoel Souza, bem como forma de reconhecimento pelo empenho e dedicação, bem 
como a iniciativa da instalação de tela para contenção das baronesas. 

_As nossas conquistas reaCmente vaCeram a pena, se também a 
nossa atina for preenchida. Os segredos das grandes conquistas 
estão nos minemos detaChes realizados. Porque o básico, toca:,  
mundo já faz vida nos traz grafias lições e com um oCruzr 
siCencioso aprendi que as conquistas vêm de um grande mistério 
sem muita cam_prexidade, parabéns. 

Desta nossa manifestação, seja dado conhecimento a todos os 
participantes nesse grandioso evento. 

Sala das Sessões, em 14 de maio de 2018. 
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