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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.   (1.5  /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° Diego Silva, mais conhecido como Dieguinho, ocorrido 
no dia 26/03/18, residia na Rua da Independência, localizada no Bairro 
Tancredo Neves II. O mesmo veio a óbito na sua própria residência na rua 
citada acima. 

"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 28 de março de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°. 	/2018 

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, MOÇÃO DE PESAR pelo 
falecimento do Sr° Alexsandro Alves dos Santos, mais conhecido como 
Chiclete, ocorrido no dia 13/02/18, falecendo no Hospital Nair Alves de 
Souza, o mesmo residia na Rua Otaviano Mangabeira, 47, centro. 

"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". 

OBS: O mesmo frequentava o BABA CORUJÃO e todos os seus 
companheiros lamentam essa perda, Triste e cruel é o dia em que 
disseram adeus para sempre a um irmão e camarada , chiclete como 
era conhecido. 

Dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 
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