
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

MOÇÃO N2   ,111)  /2017 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legitima representante 

do povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 

APLAUSOS ao Senhor PAULO DE TARSO DUARTE DE ALMEIDA, mais 

conhecido como Paulinho da Autoescola 2001, pela brilhante iniciativa 

de doar centrais de ar condicionado à Creche Casulo Irmão Luis, localizada 

no bairro Bonfim, que há 28 anos atende crianças de 2 a 5 anos. 

O grande exemplo que Paulinho deu neste ato de bondade não e fato 

isolado, pois se trata de um cidadão de coração generoso, ação cristã e 

atitudes nobres, já havendo ajudado a creche anteriormente e várias 

pessoas em diversas outras ocasiões. 

Portanto, merece nosso reconhecimento e aplausos. 

Dê-se conhecimento ao Sr. PAULO DE TARSO DUARTE DE ALMEIDA 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BAHIA 

MOÇÃO NP  ) /71j)  /2017 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legitima representante do 

povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR à família da Sra. ANTONIA MARIA NEVES DA SILVA  

falecida no dia 27 de Julho de 2017. 

Sabemos que para a família é uni momento de dor, mas a confiança nos 

propósitos de Deus deve está viva em nossos corações. Que Deus conforte os 

seus familiares para que a dor seja substituída pelas boas lembranças que a a 

Sra ANTONIA MARIA deixou em sua passagem pela vida. 

"Por isso não temas, pois eu estou com você; não tenha 

medo pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; 

eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa". Isolas 
41:10. 

Dê-se conhecimento à família. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

MOÇÃO N   iS 5  /2017 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legítima representante do 

povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR à família da Sra. IRACEMA XAVIER DE SOUZA  falecida no 

dia 13 de Julho de 2017. 

Sabemos que para a família é um momento de dor, mas a confiança nos 

propósitos de Deus deve está viva em nossos corações. Que Deus conforte os 

seus familiares para que a dor seja substituída pelas boas lembranças que a a 

Sra IRACEMA XAVIER deixou em sua passagem pela vida. 

"Por isso não temas pois eu estou com você; não tenha 

medo. POIS SOU o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; 

eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa". Isolas 

41:10. 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

moo° Nço  i3  g  /2017 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legitima representante do 

povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR à família do Sr. JOSÉ ALVES DE SOUZA, falecido no dia 02 

DE JANEIRO DE 2017. 

Que a família possa encontrar na fé em Deus, o conforto necessário para seguir 

em frente, tendo em seus corações as boas lembranças que o Sr. JOSÉ ALVES 

deixou em sua passagem pela vida. 

"O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado 

e salva os de espirito abatido". Salmos 34:18 

Dê-se conhecimento à família. 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

MOÇÃO N2  j3  /2017 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legitima representante do 

povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, MOÇÃO DE 

PROFUNDO PESAR à família do Sr. HELENO VELOSO XAVIER, falecido no dia 

01 de abril de 2017. 

Que a família possa encontrar na fé em Deus, o conforto necessário para seguir 

em frente, tendo em seus corações as boas lembranças que o Sr. Heleno veloso 

deixou em sua passagem pela vida. 

"O Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado 
e salva os de espirito abatido". Salmos 34:18 

Dê-se conhecimento à família. 

Sala das Sessões, 10 de abril de 2017 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 

ESTADO DA BANIA 

MOÇÃO N  ia é  /2017 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO, legitima representante 

do povo, faz inserir na Ata de seus trabalhos legislativos, hvicao DE 

PROFUNDO PESAR pelo falecimento do Senhor JOEL GOMES DE 

OLIVEIRA, mais conhecido como Tonho da Cajuína, ocorrido no dia 23 de 

julho último. 

Tonho da Cajuina foi um cidadão que faz parte da história de Paulo 

Afonso. Um dos empresários pioneiros em nossa cidade, deixou sua 

contribuição para a nossa sociedade e um exemplo de vida integra que 

perdurará através de sua família. 

Que Deus derrame seu acalento sobre os corações hoje entristecidos e 

saudosos de sua família e de seus amigos. 

De-se conhecimento à sua esposa, filhos, à sua irmã D. Eva Oliveira, seu 

sobrinho Dr. Luiz Neto e demais familiares. 

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2017 
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