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MOÇÃO Nº  013 /2021 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna 

 
“A morte não é nada.  
Eu somente passei  
para o outro lado do Caminho. 
 
Eu sou eu, vocês são vocês. 
O que eu era para vocês,  
eu continuarei sendo. 
 
Me deem o nome  
que vocês sempre me deram,  
falem comigo  
como vocês sempre fizeram. 
 
Vocês continuam vivendo  
no mundo das criaturas,  
eu estou vivendo”  
no mundo do Criador.” 

 

Sua passagem pelo mundo físico foi marcada pelo exemplo de mãe que 

dedicou sua vida a sua família e aos amigos; mulher guerreira que não olhava para as 

dificuldades da vida, mas, visualizava além, sempre rompendo as barreiras com a certeza da 

vitória; um exemplo de mulher com princípios da tolerância, da bondade, da caridade e acima 

de tudo pela a alegria que sentia pela vida. 

Elizabeth deixou uma família muito honrada, formada pelos filhos Elizete 

Diana, Eder Frank, Emerson Guilherme e Eri Douglas e seus amados netos. 

Hoje existe uma lacuna ocasionada pela súbita partida dessa grande mulher, 

mas confortamo-nos renovados pela promessa do momento de júbilo que a todos chegará.  

“Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo; entrará, e sairá, e achará 

pastagem”. João 10.9 

Desta forma, apresento à Mesa dentro das normas regimentais, Moção de Pesar pelo 

passamento da Sra. Elizabeth Fátima de Paula, ocorrido no dia 26 de fevereiro do corrente ano, 

aos 64 anos de idade. 

Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada à família 

enlutada, à Rua Joaquim Bueno, n°1103, bairro Centro.  

Gabinete do Vereador, 26 de fevereiro de 2021. 

a. VEREADOR RODRIGO REIS DE SOUZA 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária 

de 02 de março corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 03 de março de 2021. 

 

 
VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

Presidente 


