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APROVADO POR UNANHVliDADE 
ENCAMINHE-SE E PUBLIQUE-SE 

lEncaminliamento: ;4 Pamí{ia P.n{utada do ~ - tVereaáor Senlior José 
}f.parecitfo Pranco (Zitão). 

}f.ssunto: o/otos cfe cpesar. 

/L Câmara :Municipa{ de ÇPinfiaCzinlio, por seu (llresúfent-e 
vereador Jesue{ (])onizete .Jl{pi e demais o/ereadores áesta P.cfi{úfaáe, ao fim 
assinados, manifestam, neste momento dijíci{ em que todos clioram o 
jafecimento do Senlior José}f.parecitfo Pranco, mais conliecúfo como (Zitão), 
recent-ement-e ocorriáo, profunda condofências pefa ausência do ent-e querúfo, 
em face do seu Jafecimento. 

O ~-o/ereaáor Senfwr José }lparecitfo Pranco fez parte 
desta P.gréoia Casa de Leis na ®imeira Legisfatura áe 1965 à 1969, e foi 
eXfmp{o áe lionestúfaáe e tra6a0io que muito contri6uiu em pro{ áa 
grandeza áesse 9dunicípio. 

(])iante do exposto, após ouvúfo o P.gréoio Cf'fenário, CR.çqueiro 
que seja consignado nos anais áesta Casa, o/OTOS qy:E, (j!q{OPV1VVO 
(f!ESj-l~ aos fami{iares do Senlior José }lparecitfo Pranco (Zitão) que Fiá áe 
encontrar, pefas sacratíssimas mãos do Senlior, a merecúfa Cf'az e a 
definitiva jeficúfaáe, tão somente por seu puro merecimento. 

«tEstar presente no coração tfos que ficam, n4o é partir". 

Sa{ientamos que encontramo-nos profundamente consternados 
com o ocorrúfo. 

~Q1JtEICJ{O, outrossim, seja prestada homenagem póstuma 
do Legisfativo em memória do jafecúfo, respeitando-se um minuto de sifêncio 
no pfenário, e dando ciência a Pamí{ia P,n{utada. 
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)I Pamí{ia nossos votos de profundo sentimento pe{o 
Jafecimento cfo CE~- o/ereacfor. 

Safa de Sessões, 08 de :Maio de 2018. 
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