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ATA DA SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AO MONSENHOR MANUEL
RÔMULO ROCHA EM AGRADECIMENTO PELOS QUINZE ANOS DE
RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À PARÓQUIA DE SÃO MANUEL
DO MARCO.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e
dezessete), às 19h00min (dezenove horas), no Plenário Geraldo Bastos
Osterno, realizou-se a Sessão Solene de homenagem ao Monsenhor Manuel
Rômulo Rocha, em agradecimento pelos quinze anos de relevantes serviços
prestados à Paróquia de São Manuel do Marco, conforme preconizado pelo Art.
23, da Lei Orgânica Municipal. Tendo, a Senhorita Maria José Vasconcelos,
Mestre de Cerimônia, convidado para comporem a Mesa as autoridades
presentes, o Excelentíssimo Senhor Antônio Ademar Alencar Neto, Vereador
Presidente do Poder Legislativo Municipal, o Excelentíssimo Senhor Sandro
Reubem Osterno Mourão, Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal,
representando-o, o Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal, José
Leorne Neto, o Reverendíssimo Monsenhor Manuel Rômulo Rocha, o Pároco
da Paróquia de São Manuel do Marco e o Senhor Ex-Deputado Estadual e
Empresário Francisco Rogério Osterno Aguiar, bem como os Senhores Jesus
Dyego Armando Silva, Secretário de Administração, Planejamento, Finanças, e
Marcos Valério Monte Rocha, Secretário de Infraestrutura, a ocuparam as
cadeiras posicionadas à esquerda da Mesa Diretora, e, os familiares do
homenageado, as que estavam posicionadas à direita, convidou os Senhores
Vereadores a ocuparam seus lugares. Estavam presentes os seguintes
Vereadores: Socorro Osterno Neves, Primeira Secretária; Iná Maria Macêdo
Osterno, Segunda Secretária; Edmilson Leocádio Sampaio; João Batista Viana;
José Erasmo Ramos Soares; Manuel Fredney Rios; René Osterno Rios; e,
Rusemberg Gomes Guimarães. Estiveram ausentes os Senhores Vereadores
Francisco Robério Vasconcelos, Vice-Presidente, e Edilson dos Santos
Vasconcelos. Prosseguindo, o Excelentíssimo Senhor Presidente abriu a
sessão, invocando a proteção de Deus. Logo após, a Senhorita Mestre de
Cerimônia convidou a todos os presentes a ficarem de pé, para ouvirem o Hino
Nacional Brasileiro, poema de Joaquim Osório Duque Estrada e Música de
Francisco Manoel da Silva. Prosseguindo, a Servidora Maria Zilda Teófilo Neta
efetuou a leitura da Resolução nº 001, de 08 de fevereiro de 2017, que
concedeu a homenagem ao Monsenhor Manuel Rômulo Rocha, seguida de
sua biografia. Logo após, foi realizada a outorga da placa de homenagem ao
Reverendíssimo Monsenhor Manuel Rômulo Rocha, que a recebeu das mãos
do Senhor Vereador Presidente da Casa Legislativa e idealizador da
homenagem e das mãos do Senhor Ex-Deputado Estadual e Empresário
Francisco Rogério Osterno Aguiar. Sequenciando, usou da palavra o
agraciado, Monsenhor Manuel Rômulo Rocha, que, iniciando seu discurso,
fez agradecimentos especiais à Câmara Municipal, pela homenagem,
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destacando a estima, o respeito e a consideração que tinha pelo Poder
Legislativo de Marco, que em sessenta e um anos de existência vinha
contribuindo para o desenvolvimento do Município, gerando leis em prol de seu
engrandecimento, e que tanto lhe tinha incentivado em seu trabalho de
evangelização e abrido portas para toda a Paróquia de São Manuel do Marco.
Em seguida, relatando as formações, visitas a enfermos, bênçãos a
residências, palestras, encontros, retiros e celebrações realizados nos quinze
anos de atuação em Marco, destacou sempre insistir naqueles momentos para
que todos tentassem viver na busca de uma vida pautada nos valores da fé
cristã, por meio do evangelho. Sequenciando, afirmou que os quinze anos
servidos à Paróquia de São Manuel do Marco foram os mais ricos de sua
caminhada, como seminarista, diácono e pároco e manifestou vivos e elevados
sentimentos de gratidão e reconhecimento a todos que com amizade cristã e
participação evangélica o ajudaram a realizar-me como pessoa humana e a ser
fiel. Por fim, disse deixar a Paróquia do Mártir São Manuel do Marco pedindo
desculpas por suas faltas, dizendo amar a todos e desejando que todos se
amassem cada vez mais em Cristo e tivessem um melhor conhecimento d’Ele
e de sua igreja. Em seguida, usou da palavra o Senhor José Leorne Neto,
Vice-Prefeito, que, dizendo, na oportunidade, representar não somente o
Poder Executivo, mas, também, o Judiciário, tendo em vista os vários anos de
serviços prestados no setor, manifestou que era com profunda tristeza que se
prestava homenagem ao Monsenhor Rômulo Rocha, que tanto havia feito pela
Paróquia de São Manuel do Marco. Em seguida, mencionando alguns de seus
feitos, destacou reformas e ampliações de santuários, da casa paroquial e de
capelas. Por fim, exaltou o compromisso que tinha para com o trabalho, sendo
um sacerdote zeloso e competente, assim qualificando-o como um dos
partícipes no aperfeiçoamento do patrimônio de Marco e deixando as portas do
Município sempre abertas para sua entrada. Logo após, o Senhor Francisco
Rogério Osterno Aguiar, Ex-Deputado Estadual e Empresário, em breve
pronunciamento, dizendo tratar-se de uma noite de tristeza, pela proximidade
da partida de Monsenhor Rômulo para exercer suas atividades eclesiásticas
em paróquia de outro município, destacou o zelo e o amor desprendidos pelo
pároco em Marco, assim afirmando que tal estima era reconhecida pela
população marquense e finalizou suas palavras agradecendo ao Monsenhor,
pelos quinze anos de dedicação, bem como dizendo esperar que o mesmo em
breve retornasse. Por fim, usou da palavra o Excelentíssimo Senhor
Presidente do Poder Legislativo de Marco, Antônio Ademar Alencar Neto,
que, iniciando seu discurso, mencionou a Resolução nº 001/2017, que, oriunda
de Projeto de Resolução idealizado por si, de autoria da Mesa Diretora e
acatado por unanimidade pela Casa Legislativa, concedia ao Monsenhor
Manuel Rômulo Rocha a homenagem, com a concessão de uma placa de
agradecimento pelos quinze anos de serviços prestados no âmbito social e
religioso em Marco. Em seguida, mencionando seu trabalho de orientação
espiritual e evangelização da população marquense, estando à frente das mais
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diversas ações de edificação do papel da Igreja, destacou o carinho das
pessoas para com o pároco, que tão bem conduzira seu rebanho. Por fim,
afirmando que os Vereadores de Marco reconheciam todo o trabalho prestado
em nosso Município, Padre, pastor, amigo e irmão, acrescentou que sua
partida deixava nos corações de todos uma lacuna, marcada pela saudade dos
dias de missas, procissões e festas padroeiras e temáticas, bem como da
convivência próxima com os munícipes, por se tratar de um filho da terra, e
desejou-lhe as bênçãos de Deus em sua nova jornada, junto à Paróquia do
Sagrado Coração de Maria, no Município de Morrinhos. Sequenciando, a
Senhorita Mestre de Cerimônia convidou a todos os presentes a ficarem de pé
para ouvirem o Hino do Município, letra de Francisco Pinheiro e Maria Shylene
Osterno Aguiar. Em seguida, o Excelentíssimo Senhor Presidente agradeceu a
Deus, pela sua proteção, e aos Senhores Vereadores, às autoridades e aos
demais presentes, por seus comparecimentos ao ato festivo, convidando-os
para um requinte coquetel. Assim, nos termos regimentais, declarou encerrada
a presente sessão. E, nada mais havendo a registrar, Eu,
____________________________, Socorro Osterno Neves (Primeira
Secretária), lavrei a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme,
vai assinada por mim, pelo Excelentíssimo Senhor Presidente e pelos demais
Vereadores presentes.
Antônio Ademar Alencar Neto – Presidente:
Socorro Osterno Neves – Primeira Secretária:
Iná Maria Macêdo Osterno: – Segunda Secretária:
Edmilson Leocádio Sampaio:
José Erasmo Ramos Soares:
João Batista Viana:
Manuel Fredney Rios:
René Osterno Rios:
Rusemberg Gomes Guimarães:
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