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P.ncaminliamento: A Pamí{ia P.n{utada do Senlior Juwnal Carfos 
(i011fa{ves dê Preitas (Pio) 

.ftssunto: o/otos dé (J>esar. 

}1. Câmara 9rf.unicipa{ dé (]lin/iaf.zinlio, por sua CFresiáente 
vereaáora 9rf.aria P. va dé P átima da Si{va (Bacci e demais Vereadores áesta 
P.dilúfade, ao fim assinados, manifestam, neste momento dijíci{ em que 
todos clioram o jafecimento do Senlior Juvena{ Carfos (i011fafves áe Preitas, 
mais conliecúfo como (Pio), recentemente ocorriáo, profunda condo{ências 
pefa ausência do ente querido, em face do seu jafecimento. 

(])úznte do e~osto, após ouvúfo o P.grégio CJ>fenário, 
~queremos que seja consignaáo nos anais áesta Casa, o/aTOS CJYE 
(j_XJ(OPV:N(])O CP.ES}l~ aos famifiares do Senfior Juvena{ Carfos Çonça(ves 
áe Preitas (Pio), que fiá áe encontrar, pefas sacratíssimas mãos do Senfior, a 
merecúfa CJ>az e a definitiva je{icúfaáe, tão somente por seu puro 
merecimento. 

•P.star presente no coração áos que ficam, não é partir". 

Sa{úmtamos 
consternados com o ocorriáo. 

que encontramo-nos profundamente 

~Q.VP.~~OS, outrossim, seja prestada liomenagem 
póstuma do Legisfativo em memória do jafecúfo, respeitando-se um minuto 
áe si{êncio no pfenário, e dando ciincia a Pamífia P.n{utadá. 

}1. Pamífia nossos votos de profundo sentimento pe!iJ 
jafecimento áesse cúfadão. 

Safa áe Sessões, 20 áe}lgosto áe 2019. 
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