MOÇÃO N.º

/2019

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ –
ESTADO DE MINAS GERAIS.

O Vereador infra-assinado, nos termos regimentais, vem à respeitosa presença de
Vossa Excelência para requerer o recebimento, a dispensa de parecer e a inclusão na ordem do dia
da próxima reunião da presente proposição que sugere Moção de Congratulação com o senhor
Diomar Tavares Fernandes em razão dos relevantes serviços que vêm prestando aos fiéis da Igreja
Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Madureira Campo Patrocínio, na qualidade de pastor,
desde 2013.
Termos em que,
pede e espera deferimento.
Unaí, 1 de março de 2019; 75º da Instalação do Município.

VEREADOR VALDIR PORTO
Primeiro Secretário
Líder PTB

JUSTIFICATIVA

Para este vereador é motivo de elevada satisfação propor a este Poder Legislativo a
presente Moção de Congratulação, que visa parabenizar o senhor Diomar Tavares Fernandes em
razão dos relevantes serviços que vêm prestando aos fiéis da Igreja Evangélica Assembleia de Deus
Ministério de Madureira Campo Patrocínio, na qualidade de pastor, desde 2013.
O trabalho, desenvolvido pelo Senhor Diomar Tavares Fernandes tem sido de grande
importância e têm trazido inúmeros efeitos positivos sobre nossa população, ele está a frente da
igreja como parte da igreja a mais de 16 anos e como Pastor à 6 anos, o homenageado oferece
ensinamentos conforme os deixados por Deus e vêm construindo valores, contribuindo
gradativamente com a formação de caráter. Ele têm ajudado aqueles que querem e que precisam
encontrar um caminho, vêm exortando, corrigindo, aconselhando e ensinando a viver de acordo
com a palavra de Deus, dessa forma ajuda muitas pessoas a resolver questões problemáticas, assim
promovendo a paz e a união.
E é com muita satisfação que este Vereador faz está homenagem a esse homem que
se dedica tanto a igreja e a seus fiéis, melhorando sensitivamente a qualidade de vida da população
mais carente de nossa cidade.
Diante do exposto, este autor espera contar o respaldo dos sublimes Pares, para
aprovação da Congratulação proposta.
Unaí, 1 de março de 2019; 75º da Instalação do Município.

VEREADOR VALDIR PORTO
Primeiro Secretário
Líder PTB

Anexo Moção:
Nome: DIOMAR TAVARES FERNANDES
Endereço: R. JOVINO RODRIGO SANTANA nº438
Bairro: NOVA DIVINÉIA
Unaí-MG
Tel: 99921-1570

