
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°.   ti 3   /2019 

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. José de Souza Guerra, mais conhecido como Zé 
Guerra, residente na Rua: Valdir Leal, Bairro Tancredo Neves I, seu 
falecimento ocorreu no dia 13 março de 2019 em Recife Pernambuco. 

"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 15 de Março de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Gabinete do vereador Cicero Bezerra de Andrade 

MOÇÃO N°. 	/2019 

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. Manoel Bezerra do Nascimento Filho, mais conhecido 
como Neco, seu falecimento ocorreu no dia 13 março de 2019 no Hospital 
Municipal de Paulo Afonso 

"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 dificil". 

Que se dê conhecimento desta Moção a seus familiares. 

Sala das Sessões, em 15 de Março de 2019. 
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