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MOÇÃO Nº 14/2021

“Moção de Congratulação às Igrejas Evangélicas do
Município de Imbituba pelos relevantes trabalhos sociais
prestados durante a Pandemia do Coronavírus.”

Cristiano Alves (PSL), Rafael Mello da Silva (PSL), Thiago da Rosa (PP) e Matheus
Paladini Pereira (PSDB),  vereadores com assentos nesta Casa Legislativa, nos termos do Art. 117,
§ 2°, inciso VII e Art. 135, ambos do Regimento Interno, vem propor para deliberação do Plenário,
a Moção de Congratulação as instituições religiosas: Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
representada neste pelo Pastor João Costa Pereira; Igreja Assembleia Evangélica de Deus União,
representada pelo Pastor Sérgio Luis de Oliveira; Igreja do Evangelho Quadrangular, representada
pela Pastora Neuza Exterchotter; Igreja Batista Betel, representada pelo Pastor Sandro Moreira dos
Santos; Igreja Internacional da Graça de Deus, representada pelo Pastor Leandro José Cardoso;
Igreja Evangélica Assembleia de Deus Cristo é Vida, representada pelo Pastor Ademir de Oliveira;
Igreja Assembleia de Deus Unidos por Cristo, representada pelo Pastor Alex Rosa; Igreja
Evangélica Graça e Paz, representada pelo Pastor Israel Mijaeski; Igreja Universal do Reino de
Deus, representada pelo  Pastor José Raimundo Siqueira de Miranda .

JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

A presente Indicação objetiva congratular instituições religiosas evangélicas do município
por serem um exemplo de caridade e serviço social para comunidade, afinal, nas últimas décadas, a
ocorrência de epidemias e catástrofes naturais tem sido uma triste realidade em nosso planeta.
Atualmente, países de todo mundo vivem sob a "Pandemia do Coronavírus", que causa uma doença
infectocontagiosa, acometendo o sistema respiratório da vítima, o que já levou milhões a morte.
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Como em todas as catástrofes, também durante a Pandemia do Coronavírus, a figura Estatal
pode contar com as igrejas evangélicas na assistência social, espiritual e emocional aos
necessitados.

Mesmo diante deste cenário de caos que vivemos durante todo período em que persiste a
doença, as igrejas evangélicas exerceram e exercem papel essencial, com bravura, coragem,
caridade, assistência e zelo com a vida das pessoas.

Essas instituições religiosas, através de suas atividades, tradicionalmente, já levam
alimento até boca dos que tem fome e geram equilíbrio psicológico e emocional à população,
trabalho que foi sem dúvidas intensificado, e muito, diante de todo pânico que a Pandemia vigente
instalou nas pessoas, nas mais diversas áreas: saúde, emocional, financeira, dentre outras. E lá
estava novamente a Igreja, representada simbolicamente neste ato por algumas instituições
religiosas municipais, que prestaram trabalhos de amparo social, espiritual e emocional para nossa
cidade de Imbituba, a quem prestamos toda nossa gratidão e reconhecimento, por suas relevantes
ações sociais e trabalho.

Nestes termos pedimos a aprovação.

Sala das Sessões, em 08 de Novembro de 2021.
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