CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia —
Gabinete do vereador Cieero Bezerra de Andrade
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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 jovem Alef Calque Santos Oliveira, ocorrido no dia
16/07/17 na BA 210, proximidades do balneário prainha.

"Hoje meu coração pesa de tristeza e está negro de luto. Você se foi, sem uma

despedida apropriada, sem possibilidade de um último adeus, um abraço ou
uma lágrima enxugada. Você partiu, seguiu caminho na sua última viagem, e
comigo ficam agora estas eternas saudades. Até sempre ou até à eternidade! Foi
um privilégio conhecer você e por isso esta despedida está doendo tanto. Sentirei
sua falta a cada segundo dos meus dias, mas na sua memória saberei encontrar
conforto e o ânimo para seguir vivendo".

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares.

Sala das Sessões, em 17 de julho de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade

MOÇÃO N°. )1 31 /2017

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, imoçiio DE PESAR pelo
falecimento da Sr. Joel Gomes de Oliveira, mais conhecido como Tonho
da Cajuina, ocorrido no dia 23/07/17.

"Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho a cada dia e que
daqui para frente esta ausência seja capaz de fortalecer ainda mais os laços da
nossa família. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus
em nossos corações será bem menos difícil".

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares.

Sala das Sessões, em 01 de Agosto de 2017.
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