
Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo

Rua José Bonifácio, 1001 – CEP 19800-072 – Fone/Fax: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br – e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br                   Fls. 1

Proposição Eletrônica nº 7618

REGISTRA VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO
DO MONSENHOR FLORIANO DE OLIVEIRA GARCEZ

A  comunidade  católica  de   Assis,  perdeu  um  dos  seus  mais
queridos  Sacerdotes,  o  Monsenhor  Floriano  de  Oliveira  Garcez,  no  dia   07  de  março  do
corrente ano, após complicações pulmonares.

Monsenhor Floriano, nascido em Assis, no dia 10 de fevereiro de
1926, faz parte da história de nossa cidade, tendo desenvolvido trabalhos sociais de grande
relevância para a cidade e seus munícipes.

Primeiro Padre Diocesano assisense, foi ordenado aos 26 anos de
idade,  em 7 de dezembro de 1952.  Sua mãe, Dona Judite Garcez,  primeira professora do
município, dá nome ao Paço Municipal.

Dentre  os  projetos  os  quais  esteve  à  frente,  destacam-se:  a
construção da Catedral de Assis, a Casa das Meninas "São Francisco de Assis", o Seminário
Diocesano, o Asilo "São Vicente de Paulo", o Centro de Pastoral da Catedral de Assis e, por
muitíssimos anos, a tesouraria e provedoria da Santa  Casa de Assis. Diversas instituições
governamentais e privadas existentes em Assis puderam contar com sua colaboração, seja na
administração, na arrecadação de fundos, por meio dos leilões que sempre organizou, ou na
sua simples presença que inspirava a todos.

Figura  ímpar  e  de  papel  preponderante  na  história  de  Assis,
Monsenhor  Floriano  era  admirado  por  todos,  por  sua  dedicação,  carinho,  trabalho
desinteressado e vontade de ajudar o próximo.

Foi referência religiosa a toda comunidade assisense e à Diocese
de Assis.

Toda sociedade nesse momento se solidariza e cabe a esta Casa
de Leis prestar nossa homenagem em solidariedade e amparo a todos, que sentem a partida
de uma pessoa que muitos tinham como sendo da própria família devido ao carinho enorme
conquistado por esse honrado e benevolente ser humano.

Pelos motivos expostos e reconhecendo na pessoa de Monsenhor
Floriano de Oliveira Garcez um grande exemplo de vida cristã, de amor ao próximo, não só à
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comunidade católica como das outras igrejas em toda região, a Câmara Municipal de Assis não
poderia deixar de se associal ao pesar e manifestar nosso profundo respeito aos familiares,
clero e fiéis da Diocese de  Assis.

Ante  o  exposto,  requeremos  à  Mesa,  ouvido  o  plenário  e
cumpridas  as  formalidades  regimentais  seja  inserido  na  Ata  de  nossos  trabalhos,  voto  de
profundo pesar pelo falecimento do Monsenhor Floriano de Oliveira Garcez, com 94 anos,
óbito transcorrido no dia 07 de março do corrente ano.

Que desta moção seja dada ciência à Cúria  Diocesana de Assis,
na pessoa do Bispo Diocesano de Assis, Dom Argemiro de Azevedo.

Sala das Sessões, em 16 de março de 2020.

ELIZETE MELLO DA SILVA - Profª Dedé
Presidente 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 7618.
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