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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 042/17  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com a Comunidade São Lucas, pela instalação da nova sede da Igreja, no 

dia 1º de abril do corrente ano. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

No dia 13 de julho de 2001 começou um movimento de evangelização no bairro São Lucas, 

por iniciativa da Irmã Hilde (Irmãs Beneditinas) todas as sextas-feiras na casa da Cirlene (moradora 

do bairro), bem como em outras casas do bairro também. Nesses encontros eram realizados: a leitura 

e  o estudo da Palavra de Deus e a oração do Santo Terço. 

 

Com a permissão do, então, Pároco Padre José Roberto, foi realizado no dia 13 de julho de 

2002, a 1ª Celebração da Palavra na casa da Cirlene com a Ministra Rosinete da Comunidade São 

Roque e teve a participação de cerca de 70 pessoas. 

 

A partir desse dia, passaram a ter Celebrações com frequência no bairro, e também, catequese 

na casa da Cirlene. 

 

Enquanto a Comunidade ia se estruturando, o Pároco Padre José Roberto adquiriu um terreno 

na Rua Pedro Caetano, nº 83, onde foi construído com empenho dos moradores do bairro um salão 

com uma cozinha e com banheiros. A comunidade mudou-se para o novo salão quando fez 1 ano de 

existência no dia 13 de julho de 2003. 

 

Vale ressaltar que, conseguiram o terreno e construíram o salão em parceria com a Entidade 

Criança do Amanhã que, na época, desenvolvia um trabalho com as crianças do bairro e necessitava 

de um espaço para trabalhar. 

 

Com a saída do Padre José Roberto da Paróquia a primeira tentativa de levantar a nova Igreja 

ficou de lado. 

 

Em junho de 2013, a segunda tentativa de começar a construção da tão sonhada Igreja, se deu 

pelo, então, Pároco Padre Marcos Alexandre que começou a se organizar e por isso a comunidade 

deixou o terreno para pagar aluguel na mesma rua, pois acreditavam que a construção se iniciaria. O 

antigo salão foi demolido e ficou o terreno vazio, porém esse ainda não era o tempo de Deus e a 

Igreja não foi construída. 

 

Com a chegada do novo Pároco Padre Thiago, renasceu o sonho e a busca pela construção da 

Igreja, e, nessa terceira tentativa, com muita fé que dessa vez tudo iria dar certo, mas como sempre 

foram enfrentadas dificuldades. 

 

Em meios às lutas com questões de burocracia, no mês de agosto de 2016 receberam a grande 

notícia: o alvará de permissão para dar início à construção da Igreja. 
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Já no mês de setembro de 2016, foi dado início à construção, e assim, de pouco em pouco a 

comunidade pôde acompanhar a promessa de Deus se cumprindo na vida daquele povo que ansiava 

por espaço próprio para a instalação da sua comunidade. 

 

Para graça de Deus, no dia 1º de abril do corrente, foi celebrada a 1ª Missa em nossa nova 

Igreja. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como: 

 

 À Arquidiocese de Sorocaba; 

 À Paróquia Nossa Senhora Aparecida; 

 Ao Coordenador da Comunidade São Lucas 

 Ao Jornal "Terceiro Milênio". 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 11 de abril de 2017. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


