CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

Moção de Pesar N°

Jh

/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 trabalho,' MOÇÃO DE PESAR
Pelo falecimento, do senhor Antônio Marcos conhecido como 'Antônio
do Feijão". Faleceu no dia 28 de Junho de 2017 ás 22: 30 do povoado
São José.
"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 e familiares!"
Que se dê conhecimento desta MOÇÃO a Senhora Ivanete Avelino Bento
e seus filhos amigos e parentes.!!

Sala das Sessões, em 25 de julho de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N° 5- /2017
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. Geronimo Vicente Xavier
falecido no dia 21 de julho de 2017 ás 22: 30 haras.do Povoado
Juá.
"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 á esposa Maria
Aparecida Xavier, e filhos e parentes e amigos!!!!
Sala das Sessões, em 25 de julho de 2017.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia -

MOÇÃO N 0--1)-1-1-----/2017
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,IMOÇÃO DE
PESAR pelo falecimento do Sr° Maria Noemia Gomes dos
Santos Faleceu no dia 10 de Julho de 2017,em Paulo AfonsoBahia.
"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 ao seus pais
Manoel Francisco dos santos e sua mãe Laura Ferreira dos
santos, e filhos Irmãos Marcondes Francisco dos santos, Naide
Francisco dos santos,
Neuza Francisco Dos Santos Nilza Ferreira dos Santos,
Marcos Francisco dos Santos Mario Ferreira dos Santos,e
parentes e amigos!!!!
Sala das Sessões, em 25 de julho de 2017.
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