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MOÇÃO DE AGRADECIMENTOS Nº 033/2022 

DE 12/12/2022 

 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.      

 

EMENTA: MOÇÃO DE 

AGRADECIMENTOS AO 

REVERENDISSIMO SENHOR PADRE 

CESAR ALVES DOS SANTOS, PELO 

TRABALHO PASTORAL 

DESENVOLVIDO NA COMUNIDADE DE 

SANTA LÚCIA, FRENTE A PARÓQUIA 

DE SANTA LUZIA, NA CIDADE DE 

SANTA LÚCIA.  

 

 CONSIDERANDO QUE:  

  

   Padre CESAR ALVES DOS SANTOS, humilde servo de 

Deus, dispensou mais de dez anos de sua vida no trabalho 

pastoral em nossa comunidade e agora por escolha e 

merecimento segue seu caminho sacerdotal na cidade de 

Dois Córregos – SP, a partir do dia 20/12/2022 assumirá 

a paroquia da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo;     

      Padre CESAR, soube cativar seus paroquianos de 

maneira divertida de forma gentil e carinhosa ia 

anunciando o evangelho, procurando levar todos à uma 

conversão cotidiana, como processo natural na vida de 

todo cristão católico; 

      Nunca se deixou levar pela vaidade e durante a 

convivência de mais de dez anos entre nós, soube nos 

ensinar que Deus ama a simplicidade e se agrada dos que 

vivem com leveza e alegria; 
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 Como administrador paroquial, soube dar manuten-

ção às obras existentes e construiu novas, sempre com 

zelo e responsabilidade; 

     Vários outros adjetivos poderiam ser inseridos 

nesta Moção, enaltecendo   a pessoa de Padre CESAR, 

porém, desnecessário se faz alongar ainda mais essa 

justificativa, uma vez que suas atitudes falam por si e 

todos os que o conhecem têm a nítida visão de 

quão   firme, bondoso e transparente é o seu caráter e 

assim sendo, o real objetivo desta é tão somente agradecer 

e louvar a Deus pela sua presença marcante em nossa 

comunidade paroquial ao longo desses anos todos de 

convivência.  

  Diante de todo o exposto, GUILHERME, vereador 

investido em suas atribuições conferidas por Lei, 

REQUEREM a mesa satisfeitas às formalidades regimentais 

e ouvido o douto Plenário para que seja enviada MOÇÃO DE 

AGRADECIMENTOS, ao Reverendíssimo PADRE CESAR ALVES DOS 

SANTOS, pelo trabalho Pastoral desenvolvido na 

comunidade de Santa Lúcia, por mais de dez anos à frente 

da paróquia de Santa Luzia, na cidade de Santa Lúcia. 

 

 Padre CESAR, sua presença entre nós foi, certamente, 

um presente de Deus, contudo não haverá uma despedida, 

pois estaremos sempre juntos ligados pelo rosário, pela 

fé e pelas nossas orações. Vamos sempre agradecer e rezar 

para que o Senhor continue sua missão divina e torcendo 

pelo seu sucesso.   

 

Muito obrigado, Padre CESAR, por tudo o que fez pela 

nossa comunidade. Que Deus, na sua infinita bondade, em 

todos os momentos sempre o abençoe. 

 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 

Estado de São Paulo 

 
 
 

Rua Bento de Abreu, 460 – Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 

 Santa Lúcia – SP – CEP 14825-000 
E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  

 Visite Nosso Site: www.camarasantalucia.sp.gov.br  

 

 

 REQUEREMOS ainda que cópia desta MOÇÃO DE 

AGRADECIMENTOS, seja encaminhada para conhecimento ao 

homenageado.  

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 12 de 

Dezembro de 2022.  

 

 

 

 

GUILHERME 

VEREADOR 

 

 

 


