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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES Nº 011/2021 

DE 14/06/2021 

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.           

EMENTA: MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES e APLAUSOS, para o 

Padre CÉSAR ALVES DOS SANTOS, pela Comemoração dos seus 

Vinte e Três anos de Ordenação Sacerdotal.      
 

 CONSIDERANDO QUE:        

O Padre CÉSAR ALVES DOS SANTOS, nascido em 

13/08/1967, na cidade de Grandes Rios/PR, filho de 

Francisco Alves dos Santos e de Maria Raimunda dos Santos, 

tendo sido ordenado Diaconal em 12/12/1997 e Presbiteral 

em 07/06/1998, tendo exercido o cargo de Pároco em 

Mineiros do Tiete e Tabatinga, e está à frente da Co-

munidade Católica de nossa cidade de Santa Lúcia, Pa-

róquia de Santa Luzia, desde o dia 10 de Outubro de 2012, 

portanto fazendo 9 (nove) anos como pároco de nossa 

igreja;  

Neste mês de Junho, o Padre CÉSAR, completou 23 (vinte 

e três) anos no exercício do sacerdócio e além de ser um 

grande líder espiritual, desenvolve um importante 

trabalho social aqui em Santa Lúcia, desde quando aqui 

chegou. Ele é uma daquelas pessoas que sempre soube ligar 

a fé com a vida e transformar a sua fé em obras;  

Ao propormos a presente Moção, ressaltamos que o 

Padre CÉSAR ALVES DOS SANTOS, vem desempenhando brilhante 

papel em seu trabalho pastoral, conduzindo os fiéis pelos 

caminhos ensinados por Jesus Cristo; 

Destacamos, ainda, que tem uma vida inteira dedicada 

a fé religiosa, tornando-se importante nome na hierarquia 

eclesiástica da Igreja Católica, desenvolvendo um be-

líssimo trabalho como guia espiritual de nossa comu-

nidade;  
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Que Deus lhe dê força, determinação e muita coragem, 

para continuar a cumprir com esta importante missão do 

sacerdócio, que é a de servir a comunidade, sempre com 

carinho, atenção e cuidados redobrados; 

Esta Moção expressa o reconhecimento e a admiração 

deste vereador e desta Casa de Leis, para com o Padre 

CÉSAR, pelo grandioso trabalho desenvolvido como sa-

cerdote nesses 23 (vinte e três) anos;  

Dessa forma é de inteira justiça que este vereador 

e essa Casa de Leis delibere manifestar o seu reco-

nhecimento público a este sacerdote, pelo grande trabalho 

desenvolvido a frente da comunidade católica de Santa 

Lúcia.   

Diante do Exposto, GUILHERME, vereador, investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, REQUER a mesa 

satisfeitas às formalidades regimentais e ouvido o douto 

Plenário para que enviada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES e 

APLAUSOS, ao Padre CÉSAR ALVES DOS SANTOS, pela come-

moração dos seus 23 (vinte e três) no exercício do 

sacerdócio, e o aplaude efusivamente pela comemoração dos 

seus vinte e três anos de ordenação sacerdotal. 

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, 

manifestando o reconhecimento do Legislativo Municipal, 

em especial deste Vereador. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 14 de 

Junho de 2021. 
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