
    Câmara Municipal de Jaguariúna 
                  Estado de São Paulo 

 

 

 

 

MOÇÃO Nº 051/2017 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna; 

 

 

Cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que 

passa em nossa vida passa sozinha, mas não vai sozinha e nem nos deixa sós. Leva 

um pouco de nós mesmos e deixa um pouco de si. Há os que deixam muito, há os que 

não deixam nada. Esta é a mais bela responsabilidade de nossas vidas. 

Muito nos deixou a Sra. Laura Inocêncio Cavacanti. Uma vida 

espelhada na bondade, na dedicação, no trabalho, no amor.  

Passou sua vida na simplicidade do dia a dia, mas construiu uma 

história alicerçada na fé e na esperança, criando seus filhos, Luz Eduardo Cavante e 

Débora Cavacanti, do enlace com Senhor Luiz Cavacanti, na honestidade e na 

satisfação do dever cumprido. 

Foi exemplo para os seus e para todos aqueles que faziam parte de 

sua vida. 

Porém, nascemos por ordem de Deus, somos governados pela sua 

vontade e, pela sua sentença, retornamos à terra de onde fomos tirados. A Sra. Laura 

retornou aos braços do Pai, e na certa, encontrou um bom lugar. 

O que resta a todos os seus é a saudade, que faz nascer lágrimas, 

mas a mansidão, a humildade e a fé, nos ajudam a suportar a ruptura, a separação 

dos entes queridos que nos deixam. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, observada as formalidades 

legais de praxe, ouvido o douto Plenário, MOÇÃO DE PESAR pelo passamento do 

Sra. Laura Inocêncio Cavacanti, ocorrido no dia 09 de junho do corrente, aos 78 

anos de idade, nesta cidade. Seu Sepultamento se deu na cidade de Jaguariúna, 

SP. 

Deliberado favoravelmente, seja encaminhado ofício à família 

enlutada no seguinte endereço:Rua  Nistarda nº 146 bairro São José. 

Secretaria da Câmara Municipal, 14 de junho de 2017 

Ass.) VEREADORA INALDA LÚCIO B. SANTANA 

VEREADOR ANGELO ROBERTO TORRES – NEGUITA TORRES 

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

VEREADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO 

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 
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VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON  

VEREADOR DAVID HILÁRIO NETO 

VEREADOR JOSÉ MUNIZ 

VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS 

VEREADOR RODRIGO DA SILVA BLANCO 

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

VEREADORA TAIS CAMELLINI ESTEVES 

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 20 de junho corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 21 de junho de 2017. 

 

 
VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

Presidente 


