
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 249 /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, MOÇÃO DE PESAR,  pelo falecimento do senhor, Manoel Cassimiro 
Almeida Fi ho, mais conhecido como "Almeidinha", 71 anos, pai do empresário Paulinho da 
Autoescola 2001, faleceu nesta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2019. 

"E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima; e não haverá mais morte, nem pranto, 
nem clamor, nem dor; porque já as primeiras coisas são passadas." (Apocalipse 21:4) 

Que se dê conhecimento desta Moção: Aos familiares 

Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 	/ 2019. 

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 professor - Mário amorim da Silva, nascido 
a 20/03/1967, pelos serviços prestados aos alunos das escolas: Vinicius de Morais, Jardim 
Bahia, escola São José no Boa esperança, antigo lixão, e ainda realiza projetos sociais com 
menores carentes, com dedicação e carinho à profissão e aos alunos com muitas 
dificuldades, mas sempre luta para vence-las e dar uma melhor dignidade e disciplina aos 
alunos. 

QUE DEUS CONTINUE TE ABENÇOANDO NESTA CAMINHADA! 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.a 57  /2019. 

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 Otorrino doutor Robson Ricardo Ferreira de 
Oliveira, nascido em 19/10/01970. que atuou a mais de 10 (dez) anos no HNAS - Hospital 
Nair Alves de Souza, do Acampamento CHESF, atendendo com dedicação carinho e amor a 
população desta cidade, continua atendendo em outras clínicas da cidade e região. 

Obrigado doutor Robson Oliveira pelo carinho e dedicação com o povo 
pauloafonsino. 

Ninguém para os planos de Deus apenas siga em frente e vencerá em nome 
de Jesus Cristo. 

Que se dê conhecimento desta Moção: 

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2019. 
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