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lEncaminliamento: A Pamí{ia CEn{utada do Senlior José Carfos dê OCiveira. 

j.f.ssunto: o/otos de ([Jesar. 

Os o/ereaáores que a6a~o su6screvem, no uso áas atri6uições 
Cegais, requerem na forma regimenta~ que seja enviaáo a presente 
propositura com os mais sinceros votos de profunáo pesar aos fami(iares áo 
Senlior José Carlos de Oliveira, peCo seu faCe cimento ocorrúfo recentemente. 

O faCecimento do senlior Zé Carfão, como era carinhosamente 
conliecúfo, dei{a sauáades e fem6ranças áe um sorriso amigo sempre 
estampado em seu rosto. Senáo e~mpfo a toáa a socieáaáe e fami(iares, 
sempre teve como princípio o 6em estar do próxjmo, com um coração enonne 
e aco(liedor. CÉs merecedor, deste singefo reconhecimento da Câmara 
:Jrtunicipa{ de cpinfiaf.zinlio. 

'Yf_náar com fé é sa6er que caáa áia é um recomeço. CÉ sa6er que 
temos asas invisíveis, é fazer peáidos para as estreCas, voúando os o(/ios 
para o céu . ./fndar com fé é manter a mão estendúfà para dar e rece6er. 
_jf_ndar com fé é usar a força e a coragem que lia6itam dentro de nós, quando 
tudo parece aca6atfo. Tudo finda, menos o amor, pois este sempre viverá". 

)i famí(ia en(utada, nossos mais sentúfos pêsames pe(o infausto 
ocorrido. 

(]lin/iaCzinlio, 04 de (/)ezem6ro de 2018. 

o/ereaáores 

}lntonio (])onizete áaSifva ~- < ,:,.lAr< 
• 

Cesar'Eáuaráo áe 'Freitas :Menáes d /iv • df~.e::;r~ ~ / kw~ 
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(})irce (})estro !:Moreira de O{iveira Q~r .e Ühk 4M ~ cb.,{Q ~"" 

o/aúfemar ffiraz áe }lzevedi. . 
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