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Como escrever a história de vida de uma pessoa tão maravilhosa, a mais importante da nossa 
vida. 
Importante não só para a família mas para uma multidão de gente que até pouco tempo não 
sabíamos que a amavam tanto. 
Neusa, Neusinha, Irmã, Mulher, Mãe, Vovó, Tia, Madrinha, Professora, Catequista, Amiga e 
agora Anjo  
Joseense da zona norte morou com seus pais e 11 irmãos no bairro de Santana. Viveu alguns 
anos da sua vida com as freiras em São Paulo, trabalhou na Ericsson antes de se casar com 
seu amado lindo maravilhoso esposo Eliceu com quem foi casada por 46 anos.  
Morou no Jardim da Granja ,Santana e no Bosque dos Eucaliptos onde ficou até sua partida, 
há quem diz que é Jardim Satélite ou como ela gostava de dizer : Moro na divisa dos dois 
bairros!  
Mãe dedicada depois de ver seus filhos já crescidos, retornou aos estudos e se formou 
professora. Trabalhou em diversas escolas (municipal , estadual e particular ) deu aulas para 
todas as idades e anos depois foi fazer a tão sonhada faculdade e se formou pedagoga. 
Continuou a alfabetizar muitas crianças pois adorava ensinar o que sabia, alfabetizou seus 
netos, e as crianças que a procuravam para aulas particulares, sem esquecer dos netinhos do 
coração. 
Durante um tempo havia se afastado da igreja e seu retorno deu se quando questionada pela 
sua filha mais velha Alessandra do por que ela deveria ir a missa e a mãe não ?  
Seu retorno a igreja deu inicio sua jornada na vida da comunidade participou de várias 
pastorais mas nenhuma a fazia tão feliz quanto a Catequese, chegou a ser catequista em duas 
paróquias. 
Amava fazer parte da vida e da história da paróquia Coração de Jesus, sua fé era tão visível, 
seus ensinamentos, seu exemplo nos alcançavam sem precisar de palavras.  
Seu orgulho era ter seus netos ao seu lado nas missas e servindo como os seus coroinhas. 
Uma mulher forte que gostava de uma festinha surpresa com bolo e salgadinhos. 
Amor é a palavra que mais a define  
Como amou a todos sem querer absolutamente nada em troca. 
Trazia consigo sua fé inabalável, sempre nos mostrando a importância de rezar o terço o que 
fazia muitas vezes ao dia. 
Seu abraço reconfortante, as palavras certas nas horas certas e que deixavam os corações 
quentinhos. 
Ajudou a tantos e fazia apenas por amar ao próximo  
Por estes motivos, senhores Vereadores, se faz necessário o apoio para aprovação do 
presente projeto de lei. 
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