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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO A 1 NSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO PESAR N°. 116 /2021. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo Paulo 
Afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de 
seus trabalhos, MOÇÃO DE PESAR  , pelo falecimento de PEDRO CABOCLO , Falecido no 
dia 06/08/2021 morador do Povoado PORCINHO, Cidade de Paulo Afonso, em momento 
tão doloroso que ora vivem seus familiares, esposa ,filhos, parentes e amigos sabemos 
que e difícil o recomeço ante a ausência física de quem muito estimamos .a sua memória , 
porem sempre vivo nos Corações dos amigos e familiares. 

Que se de conhecimento desta MOÇÃO, filhos, parentes e amigos. 

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2021 

José Gomes de Araújo 
- Vereador - 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO PESAR N°. 117 /2021. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo Paulo 
Afonsino, interpretando o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de 
seus trabalhos, MOÇÃO DE PESAR,  pelo falecimento de, EDNALDO PEREIRA DA SILVA 
Falecido no dia 07/08/2021 morador do Povoado LAGOA DA PEDRA, Cidade de Paulo 
Afonso, em momento tão doloroso que ora vivem seus familiares, esposa, filha, pai, irmãos 
parentes e amigos. Sabemos que é difícil o recomeço ante a ausência física de quem muito 
estimamos. a sua memória, porem sempre viva nos Corações dos amigos e familiares. 

Que se de conhecimento desta MOÇÃO, filhos, parentes e amigos. 

Sala das Sessões, em 09 de agosto de 2021. 

José Gomes de Araújo 

- Vereador - 
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