
Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFON O 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 04 / 2020. 

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 da Sr.:Maria Celine de Deus 
falecida em Aracaju-Se, aos 83 anos, vítima de câncer. 

Ok ME4A4' MaLik áenticla p&sa4ne4/ para toda' 41442i fastllatas pela 

percla,  s.et.v ente q ~ridos Que,  e}tudi,  palavra},  possam }ervtr cle caos" 

conforto-a,  todos- voces" ~hora,  teurterraels 

Saibam, que,  o- me,w perucanemizr esta,  com C-0day você e, da,  

mem/ta forma a ~ha/ total dítspontbiliciacie,. Tenham maita,  forçad 

Quenv partím. (a& mtato- amado- ei para sempre/ se-ra Lembrado- por quem, 

ft cou,  e por ele, ~trai eterna* samciade4. 

Não- hei,  nada capat de,  reparar uma perda corno- estas mata-

env nome,  da ~fele,  e,  amor de, quem ftca, e,  em honra da/ memória,  de, 

questuae, , é,  preca conttnuar vpeendo-. É preciso- transformar o- Luto- env 

~Luta pela vida e/ pela' fettoictade4 e/ transformar cy der em. saudade/ e/ 
serenidade, 0} mesm,  mame' frtncerokpês~ 
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Sala das Sessões, em 13 de Fevereiro de 2020. _ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°.  os  / 2020. 

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 da Sr.: Audinete Gonçalves de 
Lima -conhecida popularmente por 'Tia Neta', faleceu dia 19 de janeiro de 2020, no Recife, 
vitima de Cancer. 

Ocy Wiewk mau' sentuierk pê/somes- para, toda. sua' famta peta, 
perda,  do- seu/ ente, queristcr. Que,  eaUk palcuVradk poa servir de, cagav 
conforto-  a,  toste* voas- envhcrra,  Itter terna& 

Sathamv que,  o-  ruem pensamento-  estia com/ toctok voces,' e,  da, 
vnekmou forma, a- minha. total cltsponsba acle renh^ 'na força! 
Quem,  pairam foi,  !nua& amado-  e,  para, sempre,  sera Lembrado-  par quem 
fttow e por ele' ~Irá, eterna4-aa4tiaels4c 

Nd o-  h.a. nada,  capas,  de reparar uma,  perda,  cento-  esta mak 
em. nome, da amei fade,  e,  amor de,  quem, fitas e,  "honra/ menairta de,  
que" se foi, é-precaso-  eanttr~r vivendo: É preci4o-tranpformar o-  tutu-  em 

uma Luta/pe.]  ai  vida ei peia felicidades e, transf or mar a, dor em' saudade e,  
se4a Ok rnewk enciLs,ki-mwos,  pea4ne49 

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 
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