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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF
- Estado da Bahia MOÇÃO N°. 45 /2021.
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 APLAUSOS, ao DR. JULIANO MARCIO DE MEDEIROS
NOGUEIRA, pelo excelente trabalho que vem realizando em nosso Município, destacando
seus investimentos em diversas áreas turísticas, em zona rural e urbana. Visto que esses
investimento são fundamentais para geração de renda para os trabalhadores locais.

Que se dê conhecimento desta Moção:

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFI SO
- Estado da Bahia MOÇÃO N°. 47 / 2021.
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 PM DANILO DA SILVA,
ocorrido no dia 31 de março do correte ano, em Paulo Afonso-BA.
O PM Danilo da Silva, de 36 anos, era integrante da corporação há 10 anos. A
população manifesta os mais profundos sentimentos de solidariedade à família e amigos do
policial militar.

"Em momentos tão dolorosos que ora vivem seus familiares sabemos que é
difícil o recomeço ante a ausência física de quem muito estimamos. A sua memória,
porém, estará sempre viva nos corações dos amigos".

Que se dê conhecimento desta Moção:

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2021.

Gilmário oares Silva

(Gilmário Marinho)
-Vereador -
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