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REQUERIMENTO N° 188, 21 DE OUTUBRO DE 2010

Os Vereadores abaixo'subscritos, com assentos nesta Casa de
^<\'\ ;V

Leis, depois de ^cumpridas as formalidades de'praxe .vem, REQUERER, seja 

consignada “MOÇÀO DE PESAR” aos familiares do Senhor JARBAS JOSÉ DA
'"'V zr'

SILVA FILHO, pelo seu-falecimento ocorrido no-dia 21 de outubro de 2010, no

Município de São Pedro da Aldeia.
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Sabemos que as palavras se tornam insuficientes para confortar

a dor da perda do ente querido e que, quase sempre nesta hora de angústia, um 

silencioso abraço de solidariedade supre o que mil palavras não conseguem 

exprimir, e acima de tudo a doce consolação do Espírito Santo.

Como representante do Povo Aldeense no Legislativo, nos 

solidarizamos com a família enlutada, rogando a DEUS que conforte seus 

corações e lhe dê forças para a continuação da jornada, na certeza que o Pai 

Supremo sempre nos ampara e que, em tempo algum ficaremos desamparados.
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Sala das Sessões, 21 de outubro de 2010.

AGUINALD0 SODRÉ • Presidente
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NICÁCIO DOS-SANTOS GONÇALVES -■Vice-Presidente ADALBERTO JOSÉ/bO iRAL FERREIRA - 1o Secretário
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Constou no expediente da Sessão
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ROGÉRIO BENTO DA COSTA

PreslJpnte

APROVADO 

EM VOTAÇÃO ÚNICA 
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