Agradecimento
Senhor Marcio Felix Carvalho Bezerra
Despede-se, hoje, do Ministério de Minas e Energia, a pedido, o
Senhor Marcio Felix Carvalho Bezerra.
Após ter exercido: no período de 22 de julho de 2016 a 13 de abril de
2018, o Cargo de Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(SPG); e, de 13 de abril de 2018 a 1o de janeiro de 2019, o Cargo de
Secretário-Executivo, mercê das suas destacadas e reconhecidas
qualidades pessoais e profissionais, no início da nossa gestão, foi
convidado a permanecer no Ministério, compondo a Nova Equipe, como
SPG, ocasião em que pudemos testemunhar e apreciar a sua capacidade e
os resultados positivos decorrentes dos seus esforços.
No desempenho dos importantes Cargos, soube lidar, muito bem, com
o dilema diário de identificar prioridades e de atribuir velocidade a
Questões primordiais para o desenvolvimento sustentável do País,
conciliando demandas;
levando, a excelentes termos, eventuais
divergências; e superando desafios, razões pelas quais suas “Impressões
Digitais” podem ser percebidas nos diversos Setores por onde labutou.
À luz de todo o exposto, expressamos os nossos agradecimentos e
reconhecimento, pelos valorosos serviços prestados à Pasta, ao Governo
Bolsonaro e ao Brasil, na condução de relevantes Políticas Públicas, que a
Sociedade tanto almeja e merece.
Os estreitos laços, institucionais e pessoais, que foram estabelecidos,
nos garantem a continuidade das suas oportunas e valiosas contribuições,
a partir de hoje, como Cidadão e como Técnico.
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Senhor Marcio Felix,
É chegado o momento de partir ...
Carregue consigo a certeza do dever cumprido ...
Restam-nos:
- as saudades, pelo profícuo, fraterno e feliz convívio diário; e
- a certeza de que as sementes, contendo as suas notáveis
características, continuarão a oferecer saudáveis frutos neste Ministério.
Que o Nosso Senhor dos Navegantes continue a iluminar a sua
singradura, bem como a de sua Família.
Sejam Felizes !!!
Brasília-DF, em 2 de setembro de 2019.

Bento Albuquerque
Ministro de Estado de Minas e Energia
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