
Senhora Presidenta,

Senhores(as) Vereadores(as),

Requeremos, após obedecidas as formalidades legais e regimentais em vigor
neste Legislativo, e após aprovação pelo douto plenário, que a Mesa Diretora

possa realizar Sessão Especial e Culto no dia 22 de junho de 2022, com
inicio às 08:00 horas, em agradecimento aos 111 anos da Igreja Assembléia
de Deus no Mundo.

JUSTIFICATIVA

Em 2022 a Igreja Assembléia de Deus completa 111 anos, um marco não
apenas para os assembleianos, mas para toda a história do país.

Para se ter uma idéia da importância dessa denominação, saiba que a igreja
possui 22,5 milhões de membros em todo o país.

São homens e mulheres de todos os Estados que freqüentam as mais de 389
mil igrejas da Assembléia que estão espalhadas de Norte a Sul do Brasil.

Comemorar os 111 anos da igreja é hoje não apenas uma questão religiosa,
mas também política e social dada a importância que a denominação passou
a ter na sociedade brasileira.

É por isso que as festividades pelo aniversário da igreja não são feitas apenas
dentro dos templos, mas também em ambientes políticos como Câmaras
Municipais, Assembléias Legislativas e até mesmo no Congresso Nacional.

Nesse sentido, apresentamos a presente solicitação, onde espero contar com o
apoio dos nobres colegas.
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Assunto: Realização de Sessão Especial e Culto no dia 22 de junho de
2022, com inicio às 08:00 horas, em agradecimento aos 111
anos da Igreja Assembléia de Deus no Mundo.
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