CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. 1091)! 2018

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus , solicitando a limpeza e capinação do
cemitério do Povoado Tigre , considerando a proximidade com o dia 02/11, no qual se
celebra o dia de finados, momento de fazer memória, orar e manifestar nossa saudade
pelos entes queridos que foram chamados de volta aos braços do Pai Celestial.

Sala das Sessões, em 24 de Outubro

de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. j0S1/ 2018

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus , solicitando a limpeza e capinação do
cemitério do Povoado Várzea , considerando a proximidade com o dia 02/11, no qual se
celebra o dia de finados, momento de fazer memória, orar e manifestar nossa saudade
pelos entes queridos que foram chamados de volta aos braços do Pai Celestial.

Sala das Sessões, em 24 de Outubro

de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO

N°.1052/ 2018

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus , solicitando a limpeza e capinação do
cemitério do Povoado Alagadiço , considerando a proximidade com o dia 02/11, no qual
se celebra o dia de finados, momento de fazer memória, orar e manifestar nossa saudade
pelos entes queridos que foram chamados de volta aos braços do Pai Celestial.

Sala das Sessões, em 24 de Outubro

de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. £053 2018

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus , solicitando a limpeza e capinação do
cemitério do Povoado Riacho , considerando a proximidade com o dia 02/11, no qual se
celebra o dia de finados, momento de fazer memória, orar e manifestar nossa saudade
pelos entes queridos que foram chamados de volta aos braços do Pai Celestial.

Sala das Sessões, em 24 de Outubro

de 2018
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°.

(.051 / 2018

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus , solicitando a limpeza e capinação do
cemitério do Povoado São José , considerando a proximidade com o dia 02/11, no qual
se celebra o dia de finados, momento de fazer memória, orar e manifestar nossa saudade
pelos entes queridos que foram chamados de volta aos braços do Pai Celestial.

Sala das Sessões, em 24 de Outubro
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
- Estado da Bahia Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso

REQUERIMENTO N°. S055/ 2018

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma
regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus , solicitando a limpeza e capinação do
cemitério do Povoado São Domingos , considerando a proximidade com o dia 02/11, no
qual se celebra o dia de finados, momento de fazer memória, orar e manifestar nossa
saudade pelos entes queridos que foram chamados de volta aos braços do Pai Celestial.

de 2018

Sala das Sessões, em 24 de Outubro
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