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ENCAMINHE-SE E PUBLiQUE--SE 

tEncaminliamento: A Pamí{ia P,n{utaáa ãa (]Jrojessora 1fefena 9doreto áe 
Camarao 9dirandá. 

)fssunto: Votos áe (J>esar. 

}1. Câmara :M.unicipa[ de PinfiaCzinlio, por seus vereadores, ao fim 
assinados, manifestam, neste momento difíci[ em que todos clioram o Jafecimento da 
Professora Hefena :M.oreto áe Camarao :Miranáa, ocorrúío no áia 29 áe Ju{fio áo 
corrente atw. 

Queremos através deste ) e.:{f.emar rvotos de mais profundo pesar pefo 
Jafecimento da Saudosa 1fefena !Moreto áe Camarao !Miranáa, que CDeus, com sua 
imensa sa6edoria e misericórdia, possa confortar seus fami{iares e amigos nesse 
momento de dor e de saudaáes. 

~ofessora 1fefena Camarno como era carinhosamente conliecüfa, dei:{,a 
para nós um e.zymp{o de mãe, áe amiga e de profosiona[ que sou6e lionrar a grande 
missão de educadora. 

P.ssa Casa Legisfativa presta essa singefa liomenagem póstuma a esta 
famí{ia a quem temos muito apreço, apresentando pu6{icamente sentimentos de pesar 
aos fami[iares, se so{iáarizando nesta liora de dor. 

(])ecfarou-lhe Jesus: CEu sou a ressurreição e a viáa; quem crê em mim, 
aináa que morra, viverá! 

Que (!YEVS em sua infinita misericórdia possa dar a saudosa 
CFroftssora Hefena !Moreto tfe Camaroo !Miranáa o descanso da viáa eterna, em 
. recompensa a sua 6ondade e o6ras rea{izaáas em viáa. 

Rua Cruzeiro do Sul, 225- CEP 12.995-000- PINHALZINHO- Estado de São Paulo 
TELEFAX (11) 4018-428614018-4884 



CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Paço Municipal Prefeito José de Uma franco Sobrinho 

CNPJ: 01.676.018/0001-70 

C})iante áo e~osto, após ouviáo o CEgrégio Pfenário, c.R§queremos que seja 
consitJnado nos anais desta Casa, o/O'TOS (]YE (jX]{,OPV:NtJJO PES)I~ aos fami(iares 
{O: (](rfJ.ft~~g 7[~~~ Çq,1J!-grg9" r~qt?~r~1J!-9~J, 9t?tr9~#11!-J, ~~jq pr~~tgçfq ~911!-~1!-gg~m 
póstuma do Legisfativo em memória da Professora 1lefena fMoreto áe Camargo 
9tliranáa, respeitando-se um minuto de siCêncio no pfenário, e dando ciência a Pamí(ia 
CEn(utada. 

fl_ Pamí(ia nossos votos de profundo sentimento pe(o Jafecimento dessa 
Cúfad"ã. 

Safa de Sessões, 07 defl;qosto de 2018. 

'Vereadores 

}Intonio ([)onizete áa Sifva -----=-.d>~·~< -""".....,~%-=1<-=:...._ _______ _ 

Cesar P.dilaráb cfe Preitas :Menáes ~~ -~d'/~, .. 

([)irce ([)estro !:Moreira áe O{iveira a~cJ? o~ M1&1&1(a= ~ 

Çwrete áe Pátima __ :4p. áe O{iveira Pa6 

José CJU,caráo 'l(wta 

Vafáemar (}3raz áe fl_ze-veáo. 
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