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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 41 / 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 de Henrique Taciano dos Santos, ex-
funcionário da SUPRAVE, POSTO DE NICOLSON, PONTO CHIC, etc, faleceu em 
Petrolina. 

Um grande amigo, tristeza para todos nós. "Em momentos tão dolorosos que ora 
vivem seus familiares sabemos que é difícil o recomeço ante a ausência física de 
quem muito estimamos. A sua memória, porém, estará sempre viva nos corações 
dos amigos. 
Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa 
da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; 
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 
2Timóteo 4:7-9". 

Que se dê conhecimento desta Moção à esposa, filhos e familiares. 

Sala das Sessões, em 13 de julho de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 42 / 2020. 

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 APLAUSO,  pelos 114 
anos de existência da VÓ INOCÊNCIA VIEIRA DE JESUS, moradora da 
cidade de Paulo Afonso Bahia. 

Que estes anos de vida e felicidade se multipliquem cada vez mais, é uma dádiva de 
Deus tê-la em nosso meio parabéns, seja muito feliz, muita saúde e paz. 

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2020. 
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