
 
 

MOÇÃO DE AGRADECIMENTO Nº 001/2020 

 

“A Câmara Municipal de Inconfidentes/MG, através do seu Corpo 

Deliberativo, manifesta votos de AGRADECIMENTO ao Reverendíssimo 

Padre Antônio Brentegani” 

 

 

Justificativa: 

 

 Caros colegas vereadores, trago à apreciação de Vossas Excelências a 

presente Moção em Agradecimento ao Padre Antônio Brentegani, mais 

conhecido como Padre Toninho, um verdadeiro Apóstolo de Cristo, que vem 

dando exemplos de amor ao próximo em seu sacerdócio que exerceu frente à 

Paróquia de nosso município. 

Padre Toninho assumiu nossa paróquia no dia 07 de fevereiro de 2013 

e, no dia 26 de janeiro de 2020, a Igreja Matriz São Geraldo Majela ficou lotada 

de fiéis que vieram participar da Santa Missa em Ação de Graças que marcou 

o encerramento de suas atividades. 

Durante sete anos tivemos a graça da sua presença em nosso meio e 

lhe somos profundamente agradecidos por isso.  O senhor nos liderou, nos 

encorajou e participou conosco de várias realizações da nossa paróquia, que 

foram grandes conquistas e motivo de alegria e jubilo para todos nós. Durante 

este tempo como nosso pároco, recordou-nos de uma maneira muito especial 

como é difícil ser um cristão autêntico nos dias atuais, e exortou-nos a 

conhecer, praticar e preservar os rituais e mandamentos da Igreja, em nossa 

vida cotidiana. 

Padre Toninho, “quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro”. E 

nossa comunidade recebeu um valioso tesouro: o senhor e sua amizade.  



 
 

Sua presença entre nós foi, certamente, um presente de Deus. Contudo, 

não haverá uma despedida, pois estaremos sempre juntos ligados pela fé e 

pelas nossas orações. Vamos sempre agradecer e rezar para que o Senhor 

continue sua missão divina e torcendo pelo seu sucesso. 

Por tudo o que fez pela nossa comunidade, nossos agradecimentos. 

Que Deus, em sua infinita bondade, em todos os momentos, sempre o 

abençoe. Coragem! 

 

Câmara Municipal, 07 de fevereiro de 2020. 

 

 

Wilson José de Andrade 

Vereador proponente 
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