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MOÇÃO N°. 34 / 2021.
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 LUCIANO PEREIRA DOS

SANTOS, ocorrido no dia 31 de março do correte ano, em Paulo Afonso-BA.
LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS, era ex-aluno do CIEPA, proprietário da
Ótica Bom Preço localizada na Rua Monsenhor Magalhães, no centro de Paulo Afonso,
Bahia e prestou relevantes serviços a nossa sociedade.

"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".
Que se dê conhecimento desta Moção:

Sala das Sessões, em 31 de março de 2021.

ares Silva
ilmár
(Gilmá Marinho)
- Vereador -
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MOÇÃO N°. 36 / 2021.
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 FRANCISCA DOS
SANTOS SILVA, ocorrido no dia 05 de abril do correte ano, em Paulo Afonso/BA.
Era conhecida no complexo de bairros Tancredo Neves por ser sempre muito
solícita ao ajudar quem precisasse. Francisca prestou relevantes serviços a sociedade
pauloafonsina e seremos eternamente gratos por todas as suas boas ações.

"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".
Que se dê conhecimento desta Moção:
Sala das Sessões, em 05 de abril de 2021.

ares Silva
lmári
(Gilmá Marinho)
- Vereador -

