
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

—MOÇÃO Ng   5 anon 

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

de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS AO COLÉGIO MONTESSORI, em reconhecimento a 

realização da CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, com o tema "SEJA UM ANJO NA VIDA DE 

ALGUÉM". 

Lançada no dia 19 de março do corrente ano, a campanha foi idealizada pelos profissionais da escola, 

que diante dos últimos acontecimentos que acometeram o país a um episódio violento e cruel, onde 

muitas vidas foram Interrompidas por meio de atentado suicida de extrema violência, decidiram 

mobilizar não só colégio como a população de Paulo Afonso para a gravidade do assunto bem corno da 

sua prevenção. 

Sensíveis ao tema e preocupados com a repercussão dos atentados, principalmente entre os jovens, a 

equipe se mobilizou para realizar a campanha com a maior brevidade possível, de modo a evitar o que 

uma das psicólogas do colégio citou como "efeito contagio" vindo assim a prevenir e até evitar qualquer 

pretensão de atentados suicida que porventura estivessem sendo articulados entre a população, uma 

vez que a campanha avançou os muros do colégio e atingiu toda a sociedade. 

O objetivo da campanha é de alertar as pessoas quanto ao comportamento humano e como esses 

comportamentos podem ser identificados antecipadamente, bem como, orientou quanto â abordagem 

do tema e como se deve agir ao menor sinal desse comportamento. 

Os alunos e os profissionais do colégio levaram para as ruas da cidade frases de carinho, respeito e 

atenção, que da diferença na vida de quem enfrenta algum problema, garantindo assim a que desfechos 

trágicos aconteçam, priorizando o maior bem que se pode ter, a vidal 

"Não amemos somente de palavras, mas através de atitudes e em verdade". 1 João: 3.18. 

Sala das sessões, 01 de Abril de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2  53  /2019 

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

de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSO AO INSTITUTO SOCIOCULTURAL ARTE 

MAMBEMBE, em reconhecimento a realização do FESTIVAL MAMBEMBE, que aconteceu em Paulo 

Afonso no dia 22 de março deste ano, em frente a catedral Nossa Senhora de Fátima. 

Fundado em São José do Egito, com sede também em Paulo Afonso, o INSTITUTO SOCIOCULTRURAL 

MAMBEMBE, atende cerca de duzentos jovens e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, 

sendo cento e cinquenta em São José do Egito e cinquenta em Paulo Afonso. 

O surgimento das instituições aconteceu quando os senhores Djalma Félix de Carvalho e Gabriel CIríaco, 

perceberam a necessidade de disseminação da arte e da educação cultural em cidades do interior do 

Nordeste, visando contribuir para a inclusão social de meninos e meninas do Sertão. 

O Instituto promove na cidade de São José do Egito, cursos gratuitos com aulas de violão, pifarias canto 

e capoeira, além de oficinas de cordel, dança e artes plásticas, onde os jovens e adolescentes 

descobrem sua vocação cultural e profissional, sendo todos locados em suas respectivas áreas de 

Interesse. Em Paulo Afonso, os integrantes estão sendo beneficiados cornos cursos gratuitos de aula de 

violão, percussão e canto. 

A entidade também desenvolve apresentações culturais em praças e o projeto Cine Mambembe, com 

exibição de filmes para alunos e também de forma itinerante, atendendo a comunidades onde a 

população não tem acesso ao cinema. 

"Não amemos somente de palavras, mas através de atitudes e em verdade". 1 João: 3.18. 

Sala das sessões, 01 de Abril de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO Na   5 4  /2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo de Paulo Afonso, 
faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS ao cantor 
ANDRE MARRETA e a sua BANDA MARRETA É MASSA, que através do seu honroso 
trabalho, representou magnificamente o nome da cidade de Paulo Afonso neste 

carnaval e em todos os eventos que tem feito por vários estados do nosso pais, tais 

como: Pernambuco, Alagoas e Maranhão. 

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 
glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". Mateus 5:16 

Sala das sessões, 01 de Abril de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO N2   55  /2019 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo de Paulo Afonso, 
faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE APLAUSOS ao cantor 
MÁRCIO DHUKA e a sua BANDA MARRETA VOU PLANETA, que através do seu 
honroso trabalho, representou magnificamente o nome da cidade de Paulo Afonso 

neste carnaval e em todos os eventos que tem feito por vários estados do nosso país. 

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céu?. Mateus 5:16 

Sala das sessões, 01 de Abril de 2019. 

Mário César Barreto 

(Mário Galinho) 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

MOÇÃO Nig   5 C  /2019 

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

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

EVANGELIZDORA, em reconhecimento ao evento AVIVAI, realizado no dia 03 de 

março de 2019. 

O AVIVAI, proporcionou aos participantes uma experiência única de encontro com 

Deus, usando os seguimentos bíblicos e a música como instrumento de aproximação 

das pessoas com a palavra de Deus, produzindo em nossa sociedade um real 

sentimento de amor e evangelização instruindo as pessoas para que sigam seus 

ensinamentos e exaltem o seu nome por todo lugar que passarem. 

"Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e 

glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". Mateus 5:16 

Sala das sessões, 01 de Abril de 2019. 
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