
A 

Prefeitura Municipal de Paragominas 

Ilmo. Sr. Prefeito Municipal de Paragominas. 

Paragominas/PA 

Assunto: MOÇÃO Nº 005/2020 - CMP-DL 

 

MOÇAO DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS 
 

Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos que a Câmara 

Municipal de Paragominas aprovou em sessão ordinária realizada no dia 1º de 

setembro de 2020, o Requerimento nº 142/2020 efetuado pelo Vereador Antônio 

Batista Oliveira Lopes – Vereador Edinho, no qual solicitou o encaminhamento de 

Moção de Congratulações a Aplausos a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAGOMINAS, Pelo apoio e parceria junto ao P.F.C. (Paragominas Futebol Clube) 

,que foi essencial para alavancar o clube ao nível que chegou neste campeonato 

paraense e levando o clube as competições nacionais.  

Transmita-se o teor desta ao homenageado como forma de reconhecimento 

e registro do grande bem proporcionado a imagem do nosso Município de 

Paragominas/PA. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas, 02 de 

setembro de 2020. 

 

 

 

Hesio Moreira Filho 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A 

Empresa Floraplac 

Paragominas/PA 

Assunto: MOÇÃO Nº 005/2020 - CMP-DL 

 

MOÇAO DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS 
 

Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos que a Câmara 

Municipal de Paragominas aprovou em sessão ordinária realizada no dia 1º de 

setembro de 2020, o Requerimento nº 142/2020 efetuado pelo Vereador Antônio 

Batista Oliveira Lopes – Vereador Edinho, no qual solicitou o encaminhamento de 

Moção de Congratulações a Aplausos a EMPRESA FLORAPLAC, Pelo apoio e 

parceria junto ao P.F.C. (Paragominas Futebol Clube) ,que foi essencial para 

alavancar o clube ao nível que chegou neste campeonato paraense e levando o clube 

as competições nacionais.  

Transmita-se o teor desta ao homenageado como forma de reconhecimento 

e registro do grande bem proporcionado a imagem do nosso Município de 

Paragominas/PA. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas, 02 de 

setembro de 2020. 

 

 

 

Hesio Moreira Filho 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 

Empresa Construnorte 

Paragominas/PA 

Assunto: MOÇÃO Nº 005/2020 - CMP-DL 

 

MOÇAO DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS 
 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos que a Câmara 

Municipal de Paragominas aprovou em sessão ordinária realizada no dia 1º de 

setembro de 2020, o Requerimento nº 142/2020 efetuado pelo Vereador Antônio 

Batista Oliveira Lopes – Vereador Edinho, no qual solicitou o encaminhamento de 

Moção de Congratulações a Aplausos a EMPRESA CONSTRUNORTE, Pelo apoio e 

parceria junto ao P.F.C. (Paragominas Futebol Clube) ,que foi essencial para 

alavancar o clube ao nível que chegou neste campeonato paraense e levando o clube 

as competições nacionais.  

Transmita-se o teor desta ao homenageado como forma de reconhecimento 

e registro do grande bem proporcionado a imagem do nosso Município de 

Paragominas/PA. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas, 02 de 

setembro de 2020. 

 

 

 

Hesio Moreira Filho 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 



 

A 

Grupo Empresarial Roda Viva  

Paragominas/PA 

Assunto: MOÇÃO Nº 005/2020 - CMP-DL 

 

MOÇAO DE CONGRATULAÇÃO E APLAUSOS 
 

 

Com os nossos cordiais cumprimentos, comunicamos que a Câmara 

Municipal de Paragominas aprovou em sessão ordinária realizada no dia 1º de 

setembro de 2020, o Requerimento nº 142/2020 efetuado pelo Vereador Antônio 

Batista Oliveira Lopes – Vereador Edinho, no qual solicitou o encaminhamento de 

Moção de Congratulações a Aplausos ao GRUPO EMPRESARIAL RODA VIVA, Pelo 

apoio e parceria junto ao P.F.C. (Paragominas Futebol Clube) ,que foi essencial para 

alavancar o clube ao nível que chegou neste campeonato paraense e levando o clube 

as competições nacionais.  

Transmita-se o teor desta ao homenageado como forma de reconhecimento 

e registro do grande bem proporcionado a imagem do nosso Município de 

Paragominas/PA. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas, 02 de 

setembro de 2020. 

 

 

 

Hesio Moreira Filho 

Presidente 


