
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

- Estado da Bahia - 

Exma. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

Moção N°   3o..3  /2019. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO legitima representante do povo, faz 
inserir no livro de atas dos seus trabalhos MOÇÃO DE PROFUNDO PESAR, pelo 
FALECIMENTO do CB PM ERISVALOO DOS SANTOS PEREIRA, ocorddo no dia 21 
de junho de 2019. 

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho Unigênito, 
para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 
João 3:16  

Que se dê conhecimento desta moção: 

Essa mofo, à todos os familiares e amigos, representa o 
sentimento de todos os profissionais de segurança pública e deste 
sempre seu amigo, Vereador Morarão, 

Sala das Sessões, em 25 de julho de 2019. 

Atm 
1,46 47_ 

Lounval Moreira dos Santos. 	p j9,-iv juoigováithd 
-Vereador- 



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bebia - 

MOÇÃO N°.  	1-1   / 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, MOCA.° DE APLAUSOS  pelos bons serviços 
de segurança nos Festejos Juninos para Polícia Militar, Bombeiros Militares, 
GTRAN, GCM e Polícia Civil. 

Que se de conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 25 de julho de 2019. 

Loudval Moreira dos Santos 
- Vereador- 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.   na.)   /2019. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do povo Paulo 
afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir 
na ata de seus trabalhos, MOCÁO DE APLAUSOS em nome do TC 
RAIMUNDO SALES FERNANDES FILHO, pela passagem no comando do 15 
GBM, pelos excelentes serviços prestados a população. Desde já o 
agradecimento do Vereador, Bombeiros e a população. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 05 de agasto de 2019. 

Cjt---------Mo'reira dos Santos 
Vereador- 

'ATEM 0 R9 0 PROTD.EN; 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. J33 12019. 

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 PESAR  pelo falecimento 
de JOSÉ NONATO CORREIA DA SILVA, ocorrido no dia 02 de agosto do 
corrente ano, na cidade de Paulo Afonso - BA, 

"Em momentos tão dolorosos que ora vivem seus familiares sabemos que ê difícil o 

recomeço ante a ausência física de quem muito estimamos. A sua memória, porém, 

estará sempre viva nos corações dos amigos". 

Que se de conhecimento desta Moção à esposa, filhos e familiares. 

Sala das Sessões, em 05 de agosto de 2019. 

Lourival Moreira dos Santo•  s 

- CS, ottila.Porazialidat& 
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