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PREstoENTE DA CÂMARA 

P.ncaminliamento: Jf Pamí{ia P,n{utada da Senfwra !Maria Pranco áe 
Oliveira Cllreto . 

.ft_ssunto: o/otos de CJ>esar. 

Os o/ereadores que a6ai:(o su6screvem, no uso das atri6uições 
fegais, requerem na fonna regimenta~ que seja enviado a presente 
propositura com os mais sinceros votos de profundo pesar aos fami{iares da 
Senliora !Maria Pranco áe Oliveira Cllreto, pefo seu fakcimento ocorrido 
recentemente. 

O fakcimento da (])ona !Maria, como era carinliosamente 
conliecida, dei:{a saudades e fem6ranças de um sorriso amigo sempre 
estampado em seu rosto, sendo eXfmpfo a toda a sociedade e fami{iares, 
sempre teve como princípio o 6em estar do próJ(jmo, com um coração enonne 
e aco{/iedor. P.s merecedora, deste singefo reconliecimento da Câmara 
:Municipa{ de Pinliafzinlio. 

'~ndar com fé é sa6er que cada dia é um recomeço. P. sa6er que 
temos asas invisíveis, é fazer pedidos para as estrefas, voftando os o{/ios 
para o céu. }Indar com fé é manter a mão estendida para dar e rece6er. 
}Indar com fé é usar a força e a corao em que lia6itam dentro áe nós, quando 
tudo parece aca6ado. Tudo finda, menos o amor, pois este sempre viverá". 

Jf famí{ia en{utacfa, nossos mais sentidos pêsames pefo infausto 
ocorrido. 

Pinliafzinlio, 11 de Junlio de 2019. 

Vereadores 

Jesue{(])onizete}l{pt.'-. -------~"""--...::::... _________ _ 
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CesarP.tfuaráo tfe Preitos ;M.entfes ~ ~ @//~ 

(])irce (])estro ;Moreira tfe Oftveira -..JC:Q::::......::'-0-C&><..:r"""""=<--"-'~~---""-,;,___,<......L..M;t..LL.._· ........ ( 0"'--'fu""""'"'-~=...:.. .. &"....:l ___ _ 

'Vafáemar CBraz tfe }lzeveáo. 
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