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SENHOR PRESIDENTE e colegas Vereadores, 

  Caríssimo Padre Marcos, 

  Muitas vezes somos surpreendidos por fatos que acontecem em nossas 
vidas, independente de nossa vontade ou desejo. Porém quando temos uma missão a ser 
cumprida, devemos aceita-la, pois faz parte dos desígnios de Deus. O senhor, desde o 
dia 15 de Outubro deste ano já está cuidando da Igreja São Paulo Apóstolo de 
Sertãozinho, onde temos a certeza que fará um trabalho tão maravilhoso quanto o feito 
em nossa cidade. 

  Durante seis anos e dez meses tivemos a graça da sua presença no nosso 
meio Padre Marcos! E somos profundamente agradecidos por isso. Logo no início 
participou juntamente com seus fiéis lutadores, que conquistou rapidamente com seu 
carisma, de realizações como reformas e benfeitorias para nossa Paróquia, podemos 
citar entre elas, a cozinha do Salão Paroquial. 

  Mas sua luta não parou por aí e foi árdua na busca de angariar recursos 
para a tão sonhada obra para nossa comunidade: “A Casa Paroquial”. Com a ajuda de 
nossa comunidade e de muitas pessoas ligadas diretamente á Igreja, o sonho só poderia 
virar realidade e foi motivo de alegria e júbilo para todos nós quando se concretizou. 
Hoje, além das acomodações adequadas ao Pároco responsável pela Igreja, a casa 
Paroquial está dividida entre Secretaria, Sala de confissão, Sala de reuniões que também 
é utilizada para Catequese, Cursos, além de cozinha industrial e banheiros masculino e 
feminino para uso dos fiéis. 

  Padre Marcos, “quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro”. A 
nossa comunidade recebeu durante esse tempo em que esteve conosco, um valioso 
tesouro: o senhor e a sua amizade. Não dizemos adeus, mas até breve Padre Marcos. 
Deus o abençoe nessa nova missão que lhe foi confiada. Sempre estaremos rezando e 

 

E M E N T A 
Agradecimento ao Padre “MARCOS ROBERTO CARLOS”, pelo carinho, 
forma de conduzir e relevantes serviços prestados á nossa Igreja Matriz 
“Paróquia Imaculada Conceição” e a toda nossa comunidade.   



 

torcendo pelo seu sucesso. É assim, com carinho e já com saudade, que resolvemos 
dizer um até logo e muito obrigado! 

  Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas às formalidades regimentais, 
REQUEIRO fique constando da ata desta Sessão, Moção de Agradecimento ao Padre 
“Marcos Roberto Carlos”.  

QUE CÓPIA DESTA SEJA ENVIADA AO HOMENAGEADO.       
Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 30 de Outubro de 2.014. 
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