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MENSAGEM
Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Nathália Mattos Lima, nascida no dia 11/01/1999 na cidade de Itapeva-SP, fruto da união de
Márcia Maria Mattos e Vanderlei Francisco de Lima, e sua irmã Beatriz Mattos Lima. Na
mesma localidade onde nasceu Nathália Mattos Lima, teve seu início acadêmico na Educação
infantil no CCI (Centro De Convivência Infantil João e Maria) e Colégio Objetivo. Em seu ensino
fundamental I, estudou na Escola Municipal Coronel Acácio Piedade e seu ensino fundamental
II, foi concluído na Escola Municipal Dom Sílvio Maria Dário e assim ingressou no seu ensino
médio na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior (Escola de minas), no ano de 2018, iniciou o
curso de Direito na Faculdade de Ciência Sociais e Agrárias de Itapeva-SP (FAIT). Onde
apresentou seu artigo intitulado "DESUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR E OS
DANOS PSICOLÓGICOS CAUSADOS AO PACIENTE" a área de concentração "DIREITO".
Tendo teu artigo como sua experiência de vida, 21/09/2020, deu entrada na Santa Casa de
Misericórdia de Itapeva-SP, com um quadro bacteriano grave, sendo encaminhada para o
Conjunto Hospitalar Regional Linneu Matos Silveira conhecido por "CHS" na cidade de
Sorocaba-SP, onde percorreu 57 dias de sua vida sendo 54 deles na UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo) e passou por 7 cirurgias se tornando uma pessoa PCD "PESSOA COM
DEFICIENCIA" devido a uma mediastinite pulmonar, após seu quadro grave hospitalar teve alta
no dia 04/11/2020, tendo tratamentos domiciliar e a garantia para a sua recuperação. Nathália
teve seus 11 meses de vida a mais vivendo cada um deles intensamente, comemorando cada
vitória desde o primeiro momento quando saiu da UTI, e tendo seus aprendizados onde
aprendeu a respirar, comer, beber, falar e andar de novo. E nunca deixando de lado seu sorriso
largo e alto, no dia 22/10/2022 teve entrada a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva-SP, com
um quadro febril por 10 dias e dores pulmonares, sendo diagnosticada com pneumonia viral e
suspeita de uma doença autoimune, foi encaminhada para o hospital da UNIMED de SorocabaSP, seguindo os tratamentos indicados e em 12 dias de internação veio a óbito no dia
13/11/2022, aos seus 22 anos, com o laudo de pneumonia viral com infecção generalizada na
UTI do Hospital da UNIMED de Sorocaba-SP. Na luta pela sua vida houve uma grande
movimentação por pedido de orações nas redes sociais, não só na região, mas também de
vários Estados e alguns paizes como Japão, Portugal e Estados Unidos. Nathália deixou
declarações em suas redes sociais para seus amigos e familiares, tais elas como "20/09/2020
VENI. VIDI. VICI "Eu vim. Eu Vi. Eu Venci" O inescapável grito de guerra de Julio César Veni e
Vidi para sempre ressoaram comigo, sempre tive a sensação de que vivi todos os momentos
da minha vida como se fossem o ultimo, com aquele eterno suspiro de poder agradecer pela
dádiva que se é estar vivo e acima de tudo, amar, como se fosse a única coisa que sei fazer.
Mas o vencer, esse sim, me despertou inúmeras sensações das quais jamais me esquecerei,
assim que senti que precisava dele para seguir SABIA que era eu, era para mim. Sempre fui
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teimosa e insistente com as coisas nas quais acreditava e tinha certeza que jamais iria desistir
até conquistar esse propósito para minha vida.
VENI. VIDI. VICI. eu vim. eu vi. eu venci.
Das coisas que sei, sem sombra de dúvidas, é que aprendi a manter no peito mais Fé do que
medo e principalmente entender que Deus faz, tira e traz momentos que fazem a nossa vida
caminhar para acreditarmos que o que vem pela frente, vai dar sentido ao que ficou para trás.
Hoje faz 1 ano do início de uma luta enorme que Deus trilhou para mim, mas com milhares de
ensinamentos para me mostrar que nossos dias, sejam eles de vitórias ou provações, somos o
aprendizado que sempre nos fortalece e que o que está dentro dos nossos corações tem que
ser vivido para sentir, se permitir, agradecer e saber que muitas vezes mesmo sem entender, o
dia de amanhã não é nosso e sim dele.
"E tudo quando pedires em oração, crendo, receberei." (Mateus 21 .22)" -Rede sociais de
Nathália Mattos Lima, publicado no dia 20/09/2021
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Autoria: Celinho Engue
Dispõe sobre denominação da Casa do Adolescente
Nathália Mattos de Lima.
A Câmara Municipal de Itapeva, Estado de São
Paulo, APROVA o seguinte PROJETO DE LEI:
Art. 1º Passa a denominar-se Nathalia Mattos de Lima a Casa do Adolescente de Itapeva/SP.
Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Palácio Vereador Euclides Modenezi, 4 de maio de 2022.

CELINHO ENGUE
VEREADOR - PDT
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