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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

MOÇÃO no   i.51-3  /2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo, faz 

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO SR. 

LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA, Presidente estadual do Partido 

Solidariedade na Bahia, pelos relevantes serviços prestados, em defesa dos 

agricultores, trazendo melhorias para as regiõesque sofrem com a seca por 

meio de aquisição de trator agrícola e carro pipa para a Associação dos 

Moradores do povoado Riacho (AMOR), perfuração de poço artesiano no 

povoado Novo Horizonte, além da sua incansável e fecunda atuação junto 

ao povo de baixa renda. 

LUCIANO ARAÚJO, traz na sua trajetória de vida, exemplo de competência, 

dedicação e dignidade, líder eficiente e comprometido, cidadão de conduta 

ilibada, que exerce sua função com extrema seriedade e dedicação. 

E tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a 
Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza e põe-nos 
sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, maiorais de 
cinquenta e maiorais de dez. (Êxodo: 18./1) 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

MOÇÃO nx  60  /2019 

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

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS A DM 

NATALIE NAVARRO DE ALMEIDA, pelas relevantes serviços prestados à 

frente da Defensoria Pública de Paulo Afonso, prestando assistência jurídica 

integral, gratuita e de qualidade, em defesa da dignidade da pessoa 

humana, da cidadania plena e da inclusão social, levando a estes, o 

necessário equilíbrio nas relações jurídicas e o acesso ao sistema de 

justiça. 

"Parabéns pela árdua tarefa de prover o acesso dos mais necessitadas aos 

direitos que a Constituição Federal e as leis lhes garantem".  
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAULO AFONSO 

MOÇÃO 	)C)  /2019 

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

inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ATUAL, pelos relevantes 

serviços prestados, além do trabalho de formação de condutores 

conscientes, também se destaca na forma de aplicação dos cursos exigidos 

durante o processo de formação. 

A AUTO ESCOLA ATUAL, atua a 15 anos no mercado, se destaca na 

qualidade de ensino de seus alunos e ê formada por uma equipe de 

profissionais altamente qualificados e com ampla experiência. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

MOÇÃO NQ   36 2)  /2019 

A Câmara de Vereadores de Paulo Afonso, legitima representante do povo, 

faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE PROFUNDO 
PESAR à família do Sr. HEITOR HRANUK, falecido no dia 01 de setembro de 

2019. 

Sabemos que para a família é um momento de dor, mas a confiança nos 
propósitos de Deus deve permanecer viva em nossos corações. Que Deus 

conforte os seus familiares para que a dor seja substituída pelas boas 
lembranças que o Sr. HEITOR HRANUK deixou em sua passagem pela vida. 

"Por isso não temas, pois eu estou com você; não 

tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei 

e o ajudarei; eu o segurarei com a minha mão 

direita vitoriosa". !saias 41:10.  

Dê-se conhecimento à família. 
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