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A Câmara Municipal de Alagoinhas, Estado da Bahia, interpretando o-sentimento

do povo que representa por outorg a, faz inserir nos seus Anais, MOÇÃq. PF
LUiO e irnOfÚf*fOO pesnn pelo falecimento do lnsigne Senhor DIEGO

oirido no dia 27 de março, próximo passado'

"A vida é um dom que Deus deu ao homem; alguns passam pela vida, outros

são por ela absorvidos e, para fugir da regra fria, poucos, bem poucos,

vivem e ao retornarem ao pó, continúarão a viver por toda a eternidade".

Diego Henrique nasceu no dia 28 de janeiro de 1988' Na condição de Agente

Coriunitário de Saúde, ao longo de sua vida, sempre possuiu o anseio de

trabalhar em prol da saÚde de sua querida comunidade, tendo desempenhado

importante trabalho na URBIS da Rua do Catu, primando sempre pelo acesso da

comunidade aos serviços de saúde e levando seu carisma e competência nas

suas visitas domiciliares.

Diego, pessoa querida por todos, deixa um legado pessoal, profissional e um

grande laço de amizade pelos lugares onde passou'

A Deus pedimos que dê o merecido repouso eterno em Seu reino' Muito

respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais

sinceros pêsames aos familiares, em especial a sua mãe Rosa Maria das Graças

Lima.

Seu falecimento deixa uma lacuna inigualável na vida de todos aqueles com quem

a honra de conviver.
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