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P.ncaminliamento: ;i Pamí{ia P.n{utaáa áa Senfwra 9daria José 9doreira 
(])estro (!Nega áo Jfgenor). 

}fssunto: o/otos áe CJ>esar. 

Os o/ereaáores que a6ai~p 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 áa 
Senliora 9daria José 9doreira IDestro, mais conlieciáa como Neoa áo Jfoenor, 
pefo seu faCecimento ocorrúfo recentemente. 

O faCecimento áa CDona !Neoa áo Jfoenor; como era 
carinhosamente conlieciáa, dei:{_a sauáades e fem6ranças dé 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 áo pró~mo, com um 
coração enorme e aco{/ieáor. fÉs merecedora, deste singefo reconhecimento áa 
Câmara :Municipa{ dé Pinliafzinlio. 

'';f.ndar com fé é sa6er que caáa áia é um recomeço. fÉ sa6er que 
temos asas invisíveis, é fazer peáúfos para as estrefas, voftanáo os o{/ios 
para o céu. }fnáar com fé é manter a mão estenáúfa para áar e rece6er. 
)Ináar com fé é usar a força e a coragem que lia6itam dentro de nós, quanáo 
tuáo parece aca6atfo. rr'uáo fináa, menos o amor, pois este sempre viverá". 

;i famí{ia en{utaáa, nossos mais sentúfos pêsames pefo infausto 
ocorrúfo. 

Pinfiafzinfio, 10 áe Setem6ro de 2019. 

Vereadores 

~:.~ :Maria P.va d'e Pátima tfaSifva <Baca~· _S-l.c::;;..r~~~::..=;~~r----------
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1/aúfemar (Braz áe }lzeveáo. 
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