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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 71 	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 PESAR pelo falecimento do senhor João 

Francisco Ferreira da Silva 59 anos, Residente na Rua São Vicente de Paula, 215, 

bairro Perpétuo Socorro, ocorrido em 07 de outubro de 2020, no hospital Santa Tereza 

na cidade de Ribeira do Pombal/BA, filhos José Antônio Pereira da Silva, (SD PM Silva) 

pertencente ao 200  Batalhão de Polícia Militar da Bahia em Paulo Afonso - BA, demais 

familiares e amigos. 

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. 
2 Timóteo 4.7-9". 

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

Sala das Sessões, em 08 de outubro de 2020. 
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UNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 72  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 do senhor Antônio 

Martins da Silva 65 anos, dono do Corêto situado na antiga Rua A, próximo a praça das 

mangueiras, CHESF, ocorrido em 06 de outubro de 2020, no hospital da cidade do 

Recife/PE, família e amigos. 

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. 
2 Timóteo 4.7-9". 

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

Sala das Sessões, em 06 de outubro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 73 / 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 José Edmilson da 

Silva 44 anos, Rua Sagrada família, 240 Btn3, ocorrido em 01/10/2020, após sofrer um 

enfarte e não resistiu a cirurgia no hospital da cidade de BELO HORIZONTE/MG, 

familiares JOSEFA CARLOS DE ANDRADE e família, amigos. 

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. 
2 Timóteo 4:7-9". 

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

Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

MOÇÃO N°. 74 / 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 do do Sargento da Reserva do 
Exército Brasileiro Damião Oliveira (Damiãozão),Pai do Sgt Pm Oliveira (Homem de 
Pedra) do 200  BPM, vítima de COVID-19, o mesmo se encontrava internado em 
Aracaju onde veio a óbito. 

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 10 de setembro de 2020. 
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