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Nunca é fácil perder quem amamos, fica um constante 

questionamento, tantos porquês, tantas lembranças, tanto amor, tantas saudades, 

mas tenha certeza, não foi um adeus e sim, um  até breve. 

 Mesmo sabendo que um dia todos partirão, nunca estamos 

preparados para nos despedir de um ente querido. Sabemos que Deus nunca nos 

desampara e que Deus sempre faz o melhor para todos nós, mesmo quando esse 

melhor não é aquilo que desejamos. 

No último dia 20 de fevereiro, aos 86 anos de idade, faleceu em 

nossa cidade, a Senhora Maria Esther Soares da Silva, nos causando muita tristeza 

e profundo pesar. 

Assim viveu enquanto Deus permitiu que estivesse no nosso meio, 

irradiando felicidade em cada gesto de bondade que plantou na sua existência.  

A saudade eterniza a presença de quem se foi. Com o tempo esta 

dor se aquieta se transforma em silêncio que espera, pelos braços da vida um dia 

reencontrar. 

Essa dor não será uma dor eterna. Deus é sábio e misericordioso  

tanto que ele criou o tempo e o tempo serve para muitas coisas, inclusive para ir 

amenizando e diminuindo a dor. Não, a Sra. Maria Esther não será jamais esquecida, 

porém a dor vai aliviando até uma hora permanecer apenas suas lembranças e esse 

sentimento vai apenas ter um nome, saudade! 

Isto posto, apresento à Mesa, dentro das formalidades de praxe e 

ouvido o Plenário, Moção de Pesar pelo passamento da Senhora Maria Esther 

Soares da Silva, falecida no dia 20 de fevereiro do corrente, aos 86 anos. 

Havendo a aprovação desta propositura, que seja a mesma 

encaminhada à família enlutada, no endereço: Rua: José Frazato, nº 120, apto 307 – 

Condomínio Jacarandá – Jd. Santo Antônio – Jaguariúna/SP. 

Gabinete da Vereadora Ana Paula Espina, 22 de março de 2020.   

a.  VEREADORA ANA PAULA ESPINA 

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 


