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MOÇÃO N°. 141 / 20 	MESA 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legitima represen nte do povo Paulo 
Afonsino, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação peufica, interpretando 
o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO 
DE PESAR,  aos familiares do senhor JOSÉ SINFRONIO IRMÃO pelo seu falecimento 
ocorrido em 18 de Setembro do ano em curso. 

Nosso amigo José Sinfrónio, agora está no plano do reino eterno, foi ao 
encontro do pai celestial, deixando saudades aos que ficaram. Aqueles que amamos nunca 
morrem, apenas partem antes de nós. Que Deus acolha a alma desse nosso irmão no reino 
que para todos os seres preparastes. 

Pelo exposto, requer que se digne o Excelentíssimo Senhor Presidente desta 
Casa, registrar e dá o devido conhecimento da presente Moção. 

Sala das Sessões, em 19 de Setembro de 2022 
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MOÇÃO N°. 144 /2022 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, legítima representante do povo Paulo 
Afonsino, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação específica, interpretando 
o sentimento da comunidade que representa, faz inserir na ata de seus trabalhos MOÇÃO 
DE APLAUSOS,  aos ORGANIZADORES DO NOVENÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS 
DORES, ocorrido entre os dias 06 a 15 de Setembro do ano em curso, com o tema: "Das 
romarias do Juazeiro, ao coração de Nossa Senhora das Dores" evento ecumênico realizado 
pela comunidade Católica da Igreja Nossa Senhora das Dores, Bairro Tancredo Neves II, 
Paróquia Sagrada Famila, Diocese de Nossa Senhora de Fátima. 

Pelo exposto, requer que se digne o Excelentíssimo Senhor Presidente desta 
Casa, registrar e dá o devido conhecimento da presente Moção. 

Sala das Sessões, em 19 de Setembro de 2022 
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