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P.ncaminliamento: A Pamífia P.nfutada da Senliora ~aria 1landâ áe <Bare{ 
Ofiveira. 

}fssunto: 'Votos de Pesar. 

Os o/ereaáores que a6ai~..o su6screvem, no uso áas atri6uições 
fegais, requerem na fonna regimentaC que seja enviado a presente 
propositura com os mais sinceros votos de profundo pesar aos famifiares da 
Senhora :Maria o/andâ áe CJ3are{ Ofiveira, pefo seu jafecimento ocorrido 
recentemente. 

O jafecimento da (])ona o/andâ, 
conhecúfa, deiJ(a saudades e fem6ranças de 
estampado em seu rosto. 

como era carinhosamente 
. . 

um somso amtgo sempre 

Sendo ex_empfo a toda a sociedade e famifiares, sempre teve como 
princípio o 6em estar do próxjmo, com um coração enonne e aco[hedor. P.s 
merecedora, deste singefo reconhecimento da Câmara 9rlunicipaf de 
CJ>inliafzinlio. 

'')fndar com fé é sa6er que cada dia é um recomeço. P. sa6er que 
temos asas invisíveis, é fazer pedidos para as estrefas, voftando os offios 
para o céu. }Indar com fé é manter a mão estendida para dar e rece6er. 
}Indar com fé é usar a força e a coragem que ha6itam dentro de nós, quando 
tudo parece aca6ado. 7' udo finda, menos o amor, pois este sempre viverá". 

ocorrúio. 
A famífia enfutadà, nossos mais sentidos pêsames pefo infausto 

CJ>inliafzinlio, 30 de }I6rif de 2019. 

Vereadores 
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