
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Paço Municipal Prefeito José de Lima F~a~o, S9_bdn#QO . 

CNPJ: 01 .676.018/0001-ftf KOVADU POF"' UNANi!JllDADE 
ENCAMINHE-SE E PUBLIQUE-SE 

Sala das Sessões n I o:?o Ali 
REQUERIMENTO N.0 25/2018 

P.ncaminliamento: ;i Pamí{ia P,n{utaáa áa Senfwra Luzia áe Ofiveira 
(Jlreto Q!uu{rini 

)fssunto: o/otos áe CJ!esar. 

Os o/ereaáores que a6ai.x:p su6screvem) no uso áas atri6uições 
fegais) requerem na forma regimental; que seja enviaáo a presente 
propositura com os mais sinceros votos áe profunáo pesar aos fami{iares da 
Senliora Luzia áe Ofiveira (Jlreto Q!uu{rini, pe{o seu faCecimento ocorriáo 
recentemente. 

O faCecimento áa (})ona Luzia) como era carinhosamente 
conlieciáa) de~a saudades e fem6ranças de um sorriso amigo sempre 
estampado. Senão e:zymp{o a toáa a sociedade e famifiares) sempre teve como 
princípio o 6em estar áo próxjmo) com um coração enorme e aco(fieáor. CÉs 
mereceáora) deste singe(o reconhecimento áa Câmara :Municipa( de 
(pinfiafzinlio. 

")lnáar com fé é sa6er que cada áia é um recomeço. CÉ sa6er que 
temos asas invisíveis) é fazer pediáos para as estrefas) voftando os o(/ios 
para o céu . .Jlnáar com fé é manter a mão estendiáa para dar e rece6er. 
)lnáar com fé é usar a força e a coragem que lia6itam áentro áe nós) quando 
tudo parece aca6ado. rr'udo finda) menos o amor, pois este sempre viverá". 

)i famí(ia en(utaáa) nossos mais sentidos pêsames pefo infausto 
ocorriáo. 

(}lin/iafzinlio) 07 de )lgosto áe 2018. 

Vereadores 

Jesue{Wonizete .Jlfpi ___ __.@~· ""--==-~'---· -----------
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CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho 

CNPJ: 01.676.018/0001-70 

)fntonio (])onizete áa Si{va --------A't....o~~;>~-~~>ti-Jfn::..us(c....._ _______ _ 

Cesar'Eáuaráoáe 'Freitas :Menáes ~" ~~ ~ 

José (Rjcard'o 1(ftJta 

o/alifemar (Braz áe }lzevedo. 
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