
Moção nº 016/2021 

Moção de Aplausos e Congratulações 

Autor: Marcos Rogerio Rodrigues de Araújo 

 Vereador 

Assunto:     Apresenta Moção de Aplausos e Congratulações a 

Comissão de Eventos Evangélicos pelo Culto realizado no dia 14 de maio de 

2022, na Praça em comemoração ao Aniversário de 30 anos de Novais. 

Colenda Câmara, 

O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois de 

ouvido o E. Plenário desta Casa, requerer que seja consignada na ata dos 

trabalhos desta Sessão Ordinária, uma Moção de Aplausos e Congratulações 

Comissão de Eventos Evangélicos pelo Culto realizado no dia 14 de maio de 

2022, na Praça em comemoração ao Aniversário de 30 anos de Novais. 

Como consequência desta singela moção, torna-se imperioso tecer 

comentários de extrema importância em relação ao papel  que a Igreja tem 

desenvolvido em nossa sociedade. 

Dentro de seu contexto, a igreja busca desenvolver uma visão de 

construir “famílias fortes, amorosas, com relacionamentos fraternos e 

transparentes, proporcionando assim um crescimento espiritual a todos. 

Durante esses longos anos de sua existência a Igreja vem a cada ano 

demonstrando sua preocupação com as pessoas, não somente por ser 

reconhecida pela idoneidade na pregação da Palavra de Deus, mas também na 

atuação na área social de nossa cidade, colocando em prática ações sociais que 

atende pessoas independentes de seu credo religioso. 

Portanto, a presente homenagem é fruto do reconhecimento, em 

valorizar todo empenho, brilhantismo, dedicação, competência e esmero de todos 

estes que ao longo destes anos não mediram esforços, colocando assim suas 

vidas como instrumento de Deus para abençoar nossa cidade. 

Ressalto ainda, que na data do dia 14 de maio de 2022, com a 

realização do Culto, na praça em comemoração ao Aniversário de 30 anos de 

Novais, fomos tremendamente abençoados. 



Assim, como representante do Povo de Novais, expresso o anseio e o 

compromisso de agraciar a todos, com esta Moção de Aplausos e 

Congratulações, destacando a magnitude dos esforços realizados em pró de 

todos nós. 

 

Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação da presente nos 

termos regimentais. 

 

   Câmara Municipal de Novais-SP, 03 de junho de 2022. 

   

 

Marcos Rogerio Rodrigues de Araújo 

Vereador 

 

 


