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A  presente  propositura  tem  por  objetivo  conceder  a  honraria  Salva  de  Prata  em
homenagem a Paróquia São Francisco de Assis pelos relevantes serviços prestados junto à
comunidade, conforme demonstra sua biografia que segue em anexo.

A matéria está embasada no artigo 14, inciso XIX, da Lei Orgânica do Município, assim
como no artigo 236, parágrafo único, inciso II, e 347 a 351, todos do Regimento Interno.

REALIDADE PAROQUIAL

A Paróquia São Francisco de Assis abrange hoje três municípios: São Paulo, Embu
das Artes e Itapecerica da Serra, sendo que a maior parte dos paroquianos pertencem ao
Município  de Itapecerica da Serra  que tem a população de quase 90.000 habitantes,  esta
situada em local  estratégico onde circulam varias  linhas de transporte  publico,  próximo ao
centro comercial do Bairro do Valo Velho. A Matriz esta situada no Município de São Paulo e as
Comunidades Santa Rita de Cássia e Nossa Senhora das Graças no Município de Itapecerica
da Serra. Temos hoje grande visibilidade, devido ao trabalho Social prestado a comunidade
local.

Em vista de um trabalho muito intenso de evangelização, devido ao grande dinamismo
pastoral e atendimento eclesial ao nossos paroquianos sentimos esta necessidade .

Hoje contamos com atendimentos de dois padres:

Pároco: Pe. Gean Carlos Medeiros de Oliveira

Vigário Paroquial; Pe. Marcelo Souza Almeida, de terça a sábado para confissões e
direção espiritual, também o diácono permanente: Carlos Alberto Domingues, que auxilia nas
celebrações e atendimentos.

Semanalmente em média são: 90 atendimentos. dez missas e um grupo de oração. No
final  de  semana temos uma circulação  de  duas mil  pessoas nas  missas.  Atendimento  da
secretaria paroquial de segunda a sábado das 09h00 às 16h00.

A Igreja fica aberta todos os dias para adoração, temos 30 adoradores que se revezam
de duas a duas horas, das oito às dezoito. No atendimento pastoral temos mais de cento e
vinte agentes que de compõem vinte e nove, entre pastorais e movimentos que são divididas
em cinco  organismos:  social,  catequético,  litúrgico,  familiar  e  ministérios  de  músicas,  bem
estruturados.  Vale  mencionar  nossos  eventos,  formações  e  encontros  que  acontecem  no
decorrer do ano.
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