
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°.  27  / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do 
povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata dos seus trabalhos, MOÇÃO DE 
PESAR pelo falecimento da Sr' lvanice Bezerra, mais, 
popularmente conhecida por Nissinha, proprietária da Virginios 
Construções no Bairro Tancredo Neves II, falecida nos mês de 
Abril no Hospital Municipal de Paulo Afonso. 

"QUE/ Qt/ dor cla,  noida,  perda,  pol" er clÁmlíNwiLict, witv 
poi,t~o- cv cada, díct,  e, que. daqui& pauta, fre,nte, ea 
au4;e:indai54w capas fortalecer cuÁrtdcu na~ cra,  laços- da,  
negai frundtai. O v q ff c/0u~ pree~ 
ma com/ ct, pat de, Deuhk e,n4/ nouok c,orctçãw nrc$ benzi 
~toá,  difícir. 

AP9DVAr 	
, 

(P\ 	• 	, 

D :Dor;  %)0  Ji  
— 

bailasse' 	e _ati ;€75.:  ; 

R.E.  

Sala das Sessões, em 18 de junho de 2920. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°. 28 / 20 20 . 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do 
povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata dos seus trabalhos, MOÇÃO DE 
PESAR pelo falecimento do Sr. Antônio Afonso do Nascimento, 
mais popularmente conhecido por "Toin de Cabrinha", falecido 
no dia 26 de maio no Hospital Municipal de Paulo Afonso. 
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Sala das Sessões, em 18 de junho de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AF INSO 
Estado da Bahia 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

MOÇÃO N°. 29 / 2020. 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima representante do 
povo Pauloafonsino, interpretando o sentimento da comunidade que 
representa, faz inserir na ata dos seus trabalhos, MOÇÃO DE 
PESAR pelo falecimento do Sr. Sargento da reserva da Policia 
Militar Baiana, José Nivaldo Alves da Silva, mais popularmente 
conhecido por "senhor Nivaldo", falecido no mês de junho, na 
Cidade de Alagoinhas. 
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