
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHALZINHO 
Paço Municipal Prefeito José de Lima Franco Sobrinho 

CNPJ: 01 .676.018/0001-7Q APR0\/,4.ü0 POR UNANIMIDADE 
ENCJ..r-. iNHE-SE C: PUBLIQUE-SE 

REQUERIMENTO N.0 59/2o1'9ass sves _JJ_,_o_t..., o2oi!J 

P.ncaminliamento: .A Pamí{ia P.n{utaáa áo Senlior )f_ntonio dé)l6reu. 

)f_ssunto: o/otos áe Cl>esar. 

Os o/ereaáores que a6ai.rp su6screvem, no uso áas atri6uições 
fegais, requerem na fonna regimenta~ que seja enviaáo a presente 
propositura com os mais sinceros votos áe profunáo pesar aos fami{iares áo 
Senlior Jfntonio tfe }f6reu, pefo seu fafedmento ocorriáo recentemente. 

O fafecimento áo Seu )f_ntonio, como era carinfiosamente 
confieciáo, áe~a sauáaáes e fem6ranças áe um sorriso amigo sempre 
estampaáo. Senão e:{!mpfo a toáa a socieáaáe e familiares, sempre teve como 
princípio o 6em estar áo próximo, com um coração enonne e aco{fieáor. P.s 
mereceáor; áeste singe{o reconhecimento áa Câmara :Municipa{ áe 
(}7,nfiafzinfio. 

'Jf.náar com fé é sa6er que caáa áia é um recomeço. i sa6er que 
temos asas invisíveis, é fazer peáitfos para as estrefas, voftanáo os o{fios 
para o céu . .Jlndar com fé é manter a mão estenáúfa para dar e rece6er. 
}fnáar com fé é usar a força e a coragem que lia6itam dentro dé nós, quanáo 
tuáo parece aca6aáo. Tudo fináa, menos o amor; pois este sempre viverá" . 

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

(}7,n/iafzinfio, 13 áe .Jlgosto áe 2019. 

Vereaáores 

Jesuefa>onizete)l{pi ------>~....:::::::~---------
)lntonio a>onizete áa Sifva __ __.,"""'.:'>~, ""'-<....,,:,;...t-oe"-"' - --------
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José CJücaráo 7(jota 

o/afd'emar (Braz áe }l.zroeáo. 

Rua Cruzeiro do Sul, 225 - CEP 12.995-000 - PINHALZINHO - Estado de São Paulo 
TELEFAX (11) 4018-428614018-4884 

2 


