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PRF<;In ITF f)l, CÂMARA 

P.ncaminliamento: A Pamí{ia P.n{utaáa áa Senliora Ofoa fM.oreira qomes. 

Jf.ssunto: o/otos áe CJ>esar. 

Os o/ereaáores que a6ai:{o su6screvem, no uso áas atri6uições 
Cegais, requerem na fonna regimenta~ que seja enviaáo a presente 
propositura com os mais sinceros votos áe profunáo pesar aos fami{iares áa 
Senliora O{ga fM.oreira Çomes, pefo seu fafecimento ocorrido recentemente. 

O fafecimento áa CDona Ofna áo Carijó, como era 
carinliosamente conlieciáa, áei:{a sauáaáes e fem6ranças áe um sorriso amigo 
sempre estampaáo em seu rosto, senáo e~mpfo a toáa a socieáaáe e 
fami{iares, sempre teve como princípio o 6em estar áo próximo, com um 
coração enonne e aco{fiedor. r.És merecedora, áeste singefo reconhecimento da 
Câmara 9rfunicipa{ áe cpinfiafzinlio. 

'')Indar com fé é sa6er que cada dia é um recomeço. r.É sa6er que 
temos asas invisíveis, é fazer pediáos para as estrefas, voftanáo os o{fios 
para o céu. }Ináar com fé é manter a mão estenáiáa para áar e rece6er. 
}Ináar com fé é usar a força e a coragem que lia6itam áentro áe nós, quanáo 
tuáo parece aca6ado. Tudo finda, menos o amor, pois este sempre viverá". 

A famí{ia en{utaáa, nossos mais sentiáos pêsames pefo infausto 
ocorrido. 

cpinfiafzinfio, 09 de }I6ri{ áe 2019. 

o/ereaáores 
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