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APROVADO POH UNAN irJi iDJ\DE 
ENCAMINHE-SE E PUBLIQUE-SE 

REQUERIMENTO N°. 12/201lr das Sessões j 1 0 5 I tl2V>ÁB 

lEncaminliamento: .A Pamí(ia CEn(utada da senfiora ~argaritfa Cardoso de 
Lima. 

)fssunto: o/otos cfe CJ>esar. 

Os 'Vereadores da Câmara :Municipa( de q>infiafzinfio/SCP., no 
uso de suas atri6uições Cegais, requererem na forma regimenta{, que seja 
enviado a presente propositura com os mais s·lnceros votos de profundo pesar 
aos famifiares da Senliora ~argaritfa Cardoso tfe Lima, pe(o seu faCe cimento 
ocorrú:(o recentemente. 

O fafecimento áa <Dona Iáa, como era carinhosamente 
conlieciáa, áei:(a saudaáes e fem6ranças áe um sorriso amigo sempre 
estampado. Sendo e.zympfo a toáa a socieáaáe e fami(iares, sempre teve como 
princípio o 6em estar áo próximo, com um coração enorme e aco{fieáor. CÉs 
merecedora, áeste singe{o reconhecimento áa Câmara Municipa( cfe 
CJlinliafzinlio. 

'')lnáar com fé é sa6er que caáa áia é um recomeço. CÉ sa6er que 
temos asas invisíveis, é fazer peáiáos para as estrefas, voftanáo os oOios 
para o céu. ):f.náar com fé é manter a mão estenáiáa para áar e rece6er. 
;4náar com fé é usar a força e a coragem que fia6itam áentro áe nós, quanáo 
tuáo parece aca6aáo. 'Tuáo fináa, menos o amor, poi:J este sempre viverá" . 

.A fatní(ia en{utaáa, nossos mais sentiáos pêsames peCo infausto 
ocorrú[o. 

Safa áe Sessões, 15 cfe :Maio áe 2018. 
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(})irce (})estro !Moreira áe Oliveira 
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}Intonio l])onizete áa Sifva 

~çU-r ·d'~#/. ~~' 
Cesar~áuaráo áe Preitas !Mendes 

Çforete áe Pátima}Ip recitfa áe OCiveira Pa6occi 

o/atâemar (Braz âe Jfzeveâo 
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