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REQUER MOÇÃO DE O_ONGRATULAÇÓES AOS
110 ANOS DE CRIAQAO DA DIOCESE E 60
ANOS DE ELEVAÇAO A ARQUIDIOCESE.

SENHOR PRESIDENTE

Cumpre-me, como represente da população de Ribeirão Preto
e do Poder Legislativo, destacar a importância da Arquidiocese de Ribeirão
Preto — SP,
Há exatamente 10 anos, junho de 2008 era celebrado o centenário da
da
diocese
de Ribeirão Preto, e o cinquentenário de elevação a Arquidiocese.
criação
Já se passaram dez anos desse grande momento vivido em nossa Arquidiocese, e
hoje, 110 anos depois da criação dessa importante provincia para o Estado de São
Paulo, queremos cumprimentar a Arquidiocese pelo seu grande trabalho realizado,
bem como seu crescimento nesses últimos anos.

Como dito, a então Diocese de Ribeirão Preto cresceu, realizou
diversos trabalhos voluntários em toda a cidade, ajudou pessoas, formou líderes
religiosos de grande importância para o nosso município, o trabalho da Diocese foi
reconhecido pela sua importância e grandeza, e 50 anos após a sua criação, ela foi
elevada para Arquidiocese de Ribeirão Preto abrangendo assim, diversas cidades do
interior de São Paulo, com a presença do núncio apostólico do Brasil, sagrando-se
Dom Luis do Amaral Mousinho, como seu primeiro Arcebispo.
E hoje concelebramos também 60

anos dessa importante elevação,

pois, o trabalho feito pela Arquidiocese não fica somente no municipio de Ribeirão
Preto, mas em diversas cidades do interior de São Paulo, o qual colabora no
crescimento Espiritual e pessoal de grande parte da população, que nela se encontra.
Diante do exposto,

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
REQUEREMOS, na forma regimental, que seja enviada esta
Moção de Congratulações a Arquidiocese de Ribeirão Preto, em nome
de Vossa Excelência e Reverendissimo Senhor Dom Moacir.
Sala das sessões, 07 de junho e 2018.
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