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REQUERIMENTO N° 5, DE IG DE ABRIL DE 2D13.

Ds Vereadores abaixo subscritos, com assentos nesta Casa de 

Leis, depois de cumpridas as formalidades de praxe vem, REQUERER, seja

consignada "MDÇÃD DE\PESAR" aos ifamiliãçes do Ex-Vereador DDILDN DE 

CAMPDS SIQUEIRA, pelò seu falecimento ocorrido no rdia IG de abril de 20I3, na
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cidade de São Paulo. A\ ' /
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Sabemos que as palavras se tornanr<insuficientes para confortar
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a dor da perda do enté%erida,e jue, quase sempíre nesta hora de angústia, um
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silencioso abraço de solidafiédâ3ê:'süpre^ò' que mil palavras não conseguem 

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

0 sofrimento dificulta o pensar, mas um abraço acompanhado de 

uma palavra faz surgir a certeza de que a esperança, embora ainda confusa, nos 

sustenta e nos impulsiona a seguir em frente construindo sonhos e costurando 

caminhos que um dia nos levarão aos braços daqueles que partiram.
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... continuação REQUERIMENTO N° 5, DE IG DE ABRIL DE 2DI3.

Cduio representantes do Povd Aldeense no Legislativo, me 

solidarizo com a família enlutada, rogando a DEUS que conforte seus corações e

lhes dêm forças para a continuação da jornada, na certeza que o Pai Supremo
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sempre nos ampara e^que>êmdámp□. algi/m/fiçapemos desamparados.
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Saladas Sessões, IB de abrilíde 2013.
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ROBSUN DE S. FARIAS (Rnbinho dq^RX) - Vice-Pr^sidEntE ' JGSÉ ANTDNID M/RTIt)^/lLHF(ZEZinhn) - ls SEcrEtário

DRÉ LUIZ L DOS SANTDS (André de Gilsen) - 2D- Secretária ADALBERTO JOSÉ DtáÚARAL FERREIRA
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DENILSÕtrOE SOUZA GUIMARÃES FRANCISCD DE ASSIS STtESSA (Chiquinha de Dana Chica)

ABL
FRANKLIN RIBEIRO CHAVES DE MORAES JDRGE ANTDNID LESSA TAVARES (Jarginha)
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Constou no expediente da Sessão
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JDSÉ RICARDDSpi(RESRlÍlEIRD (Kaká)

aprovado
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