
“Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus; crede também em mim. Na casa de meu Pai há 

muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito; pois vou preparar-vos um lugar”. (Jo 14 – 1,2) 
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   MOÇÃO DE PESAR: 

 

 

MANIFESTAR AS SINCERAS CONDOLÊNCIAS PELO 

PASSAMENTO DA SENHORA CLARISSE GUIMARÃES DE 

PAULA, ocorrido no dia 26 de março corrente. 
 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

 

Senhor Presidente 

Nobres Pares 
 

 

                    É com imensa dor que apresento ao 

Plenário Legislativo, a Moção de Pesar, dando conta do 

passamento da Sra. Clarisse Guimarães de Paula, lamentável 

fato ocorrido no dia 26 de março corrente. 

                                              

        Era a falecida, uma pessoa de imenso 

caráter, muito estimada na comunidade, principalmente pelos 

seus gestos nobres e pelo exemplo de dedicação aos seus familiares. 

Na vida religiosa atuou de forma serena e otimista, procurando 

levar a todos sempre uma palavra de conforto, gestos concretos e de 

muita alegria, sempre a serviço de Deus. “A morte não chegou para 

ela, apenas partiu antes de nós, porque somos cidadãos dos céus”. 



“Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus; crede também em mim. Na casa de meu Pai há 

muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito; pois vou preparar-vos um lugar”. (Jo 14 – 1,2) 

                                         Infelizmente por um infortúnio da vida, 

partiu rumo aos desígnios de Deus, que a amando como filha na 

terra, a recebe feliz para fazer parte da família do céu.   

        Aos familiares enlutados, manifestamos 

as sinceras condolências da Câmara Municipal, rogando a Deus o 

consolo aos vossos corações, pelos Nobres Pares: Kacia Maria 

Nemetala, Paula Elias da Silva, Adalberto Rodrigues da Silva, 

Luis Gustavo Silva Ribeiro, João Batista Ribeiro Filho, Luis 

Fernando Paulino, Carlos Mateus Gomes Garcez e Paulo Roberto 

da Silva. 

 

               Pela aprovação é a Moção de Pesar. 
 

         Sala das Sessões, Dr. João Monteiro da Silva,  

30 de março de 2020. 

 

 

                                             SILVIO JOSÉ BUENO 

                                                  VEREADOR DEM 

 


