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MOÇÃO Nº 046/2019 

 

 

À Câmara Municipal de Jaguariúna. 

 

 

No período de 01 a 13 de maio do corrente ano foi realizada a 

comemoração dos 40 anos de existência da Comunidade de São Benedito, localizada 

no bairro Roseira de Cima, pertencente à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, nesta 

cidade. 

Momento de fé e trabalho de toda a comunidade por meio da 

dedicação de seus membros, pessoas humildes e devotas dos ensinamentos deste 

Santo Padroeiro, reconhecido pela Igreja Católica por seus feitos em defesa da fé. 

Uma festa referente ao marco histórico que a data representa, leva a 

uma reflexão, onde a Igreja Católica não é feita de pedra, mas sim de pessoas que 

professam esta fé. Assim sendo destacamos nesta moção todos que foram envolvidos 

nesta missão de forma direta ou indireta na promoção destas festividades. 

O período foi marcado por celebrações religiosas, caminhada, 

quermesse, realização do Costelão de chão, shows e muito trabalho dos dirigentes e 

colaboradores. Nominar a todos poderíamos cometer equívocos de esquecer alguém, 

mas a fé que nos uni reconhece no coração de cada um o papel desempenhando para 

a realização destas festividades. 

Destacamos nesta moção o trabalho incansável do Pároco José 

Barbosa, do Coordenador da Comunidade, dos organizadores da programação 

religiosa e festiva, dos colaboradores que ajudaram na preparação dos alimentos, 

serviram as barracas na festa, organizaram a caminhada e o Costelão de chão, dos 

fiéis que em orações exaltaram o nome glorioso de São Benedito, os patrocinadores, a 

Prefeitura de Jaguariúna, enfim, a todos que participaram de alguma maneira deste 

marco da história daquela comunidade.  

Desta forma, congratulamos a todos os envolvidos pedindo as 

melhores bênçãos do Altíssimo sobre as vidas e famílias participantes. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, depois de dispensar as 

formalidades de praxe e ouvir o plenário, Moção de Congratulações e Louvor aos 

FESTEIROS E COLABORADORES da 40ª Festa de São Benedito, realizada pela 

comunidade localizada no bairro Roseira de Cima, pertencente à Paróquia Sagrado 

Coração de Jesus. 
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Havendo a aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada à 

Vossa Reverendíssima Padre José Barbosa, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, 

nesta cidade, ao Bispo Dom Luiz Gonzaga Fechio, na Diocese de Amparo, extensivo 

aos Coordenadores e membros da Comunidade São Benedito, no Bairro Roseira de 

Cima, a Prefeitura de Jaguariúna na pessoa do DD. Prefeito Municipal Marcio Gustavo 

Bernardes Reis, extensivo a todas as Secretarias envolvidas. 

Câmara Municipal, 20 de maio de 2019 

As.) VEREADOR Presidente WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

VEREADOR ÂNGELO ROBERTO TORRES 

VEREADOR RODRIGO DA SILVA BLANCO 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão 

Ordinária de 21 de maio corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 22 de maio de 2019. 

 

 

 

 

VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 
Presidente 
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