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Abelha” 

SENHORES VEREADORES(AS); 

O Vereador subscrito abaixo, com assento nesta Casa de Leis, vem através 

desta, após ouvido o Plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente 

MOÇÃO DE PESAR aos familiares e amigos, pelo falecimento da Sra. PAULA MENEZES 

NASCIMENTO LECA VIANA, ocorrido no dia 23/02/2022, aos 43 anos de idade. 

A Sra. Paula Menezes, nasceu em Simão Dias, em 16 de agosto de 1978. iniciou 

sua carreira ainda na infância cantando em trios elétricos nas cidades do interior 

sergipano, fazendo parte dos grupos Flor de Mel e Panela de Barro. Atualmente vocalista 

da Banda Calcinha, desde 1998, se destacava como uma das principais vozes da banda, 

esbanjando carisma e profissionalismo, participando da gravação de vinte e dois álbuns 

e três dvds. Sua morte enluta não somente seus familiares, mas também amigos e meio 

artístico. Além de uma sociedade que lamenta a perda de uma cantora com uma trajetória 

magnífica. 

Aos seus familiares, amigos, fás e meio artístico, nossas sinceras condolências, 

reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos 

nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. 

Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o 

amor a Deus sobre todas as coisas para que a Senhora PAULA MENEZES NASCIMENTO 

LECA VIANA, descanse em paz! 

Sala das sessões, 24 de fevereiro de 2022. 
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MÉDICE SANTÓS ANDRADE. 
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