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ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 094/17  
 

 

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

congratulações com a Comunidade “Cura D’Ars”, pela realização da 21ª Festa do Padroeiro da 

Comunidade, realizada entre os dias: 29/07 a 06/08/2017. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Comunidade “Cura D’Ars”, realizou a 21ª edição da Festa do Padroeiro Santo Cura D’Ars, da 

comunidade pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida, esse evento foi realizado na Praça Maria 

José de Oliveira Martins, no Parque Santos Dumont, em Votorantim, teve início no dia 29 de julho até o 

dia 06 de agosto, e contou com várias atrações, como apresentações de duplas sertanejas, bingo 

beneficente e programação religiosa. 

 

Destacamos que, o belo evento organizado por fiéis da comunidade, a XV Corrida da 

Comunidade, com expressiva participação de atletas votorantinenses e da região, como também, com a 4ª 

Cavalgada em Homenagem ao Santo Cura D’Ars. 

 

Ressaltamos também que, durante o período da festa, aconteceu na comunidade, localizada à 

Rua José Gonçalves da Silva, missas e celebrações diárias, sendo a festividade religiosa a principal 

comemoração da comunidade. 

 

Foram nove dias de festividades, com trabalho incansável dos membros da comunidade e 

organizadores do evento, os quais transcorreram na mais perfeita harmonia e muita alegria, 

proporcionando um ambiente muito agradável a todos que passaram pela quermesse. 

 

Diante do exposto, parabenizo a todos os organizadores do evento e membros da comunidade, 

desejando que acima de tudo, Deus continue derramando bênçãos sobre todos. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada, bem como: 

 

➢ À Arquiodiocese de Sorocaba; 

➢ À Paróquia Nossa Senhora Aparecida; 

➢ Ao Coordenador da Comunidade Cura D’Ars, e; 

➢ Ao Jornal “Terceiro Milênio”. 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 15 de agosto 2017. 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


