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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  93  / 2018. 

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 da 
Senhora Maria do Carmo Novais da Silva, mais conhecida como D. Carminha 
mãe do cantor Fredson da Banda Zuê, ocorrido no dia 01/0612018. Pessoa de 
caráter exemplar, amigo e solidário, certamente deixará uma lacuna no coração 
de todos que tanto o admiram. 

Que se dê conhecimento desta Moção aos familiares. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO Ir.a5--  / 2018 

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 Sr° GENALSON BIÃO, mais conhecido como era chamada 
carinhosamente de MARINHEIRO OU BIÃO, ocorrido no dia 02 de Junho de 
2018. 

"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". 

Disse-lhe Jesus; "Eu sou a ressurreição e a vida. 
Aquele que crê em mim, ainda que morra, 
viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá 
eternamente." 

João 11:25-26 

Dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 

Sala das Sessões, em 04 de Junho de 2018. 
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