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MOçÃO No 027t2021.

A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, apresenta nos

termos regimentais, através da Vereadora Luma Menezes, com assento neste

Legislativo Municipal, interpretando o sentimento do povo que representa por

outorgaefazinserirnosSeuSAnais,@pelofalecimentodosenhor
João paulo Santos de Santana, popularmente conhecido como João lsidorio, no

dia 11 de novembro de 2021.

Nascido em 26 de janeiro de 1992, filho do deputado federal Pastor

Sargento lsidorio e da senhora Maria das Graças Santos, João lsidorio foi um

cantor, compositor, coordenador da Fundação Dr. Jesus e, eleito em 2018 com

110.540 (cento e dez mil e quinhentos e quarenta) votos, atualmente, exercia o

seu primeiro mandato como deputado estadual no estado da Bahia pelo Partido

Avante, onde era vice-líder do Bloco da Maioria.

O deputado estadual completaria 30 anos no proximo dia 26 de janeiro de

2022 e faleceu vítima de afogamento na praia da cidade de Madre de Deus -
Bahia no final da tarde da última quinta-feira.

Sua morte, tão repentina, enluta não somente seus familiares e amigos,

mas toda a sociedade que lamenta a perda de um jovem político que atuava

ativamente na luta pela recuperação de dependentes químicos, além de ser um

cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra'

Aos familiares, o nosso fraternal abraço com votos de pesar e irrestrita

solidariedade pela triste e irreparável perda, aos quais expressamos aS noSSaS

sinceras condolências. Desejamos que o consolo alcance o coração de todos.
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cÂMARA

Sala das SessÕes, em 16 de

ESTADO DA BAHIA

MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

novembro de 2021.

,r/r/rt a a

LUMA MEINEZES
VereaUora hutora.
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