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Excelentíssimo Senhor Presidcnte da Càmara NÍurnicipal rle Cascavel,
Protoco lô

A Càmara Municipal de Cascavel, por meio de seus representantes lcgais, subscritores da

presente proposição legislativa, nos termos que regem os arts. 157 e 158 do Regimento

Interno desta Casa de Leis hipoteca após dcliberação legislativa, hipoteca Moção de

Âplausos a Renovação Carismática Católica - RCC, pela organização do Evento de

Pentecostes,

de Cascavel,

ocorrido no dia 05 de junho de 2022, no (lentro de Conr.enções e tos

Dê-se ciência dcsta Moção, ao Arcebispo Dom Âclelar lJarufi-i cla
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dos Santos assessor espiritual cla - RCC, bem corrroGenivaldo
membros.
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Cascavel, 6 de iunho de 2A22.
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Josias de Souza
Vereador/ MDB
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Vereador/PSC Vereadot/PL

Valdecir Alcântara
Vereador/ Patriota

Exposição de Motivos

No último domingo, aconteceu no centro de eventos cle Cascavel, a fcsta de Pentecostes.

Sendo uma das maiores e mais importantes solenidacle da Igreja Catóhca, pois nada mais é, do quê

a celebtzçáo da vinda do Espírito Santo, sobre os apóstolos e sobrc toda à Igreja, cinquenta dias

após a páscoa da ressurreição. Celebração esta, que reúne todo ano n-rilhares dc fiéis católicos para

comemoÍar arcaltzação da promessa do envio do Espírito Santo.

Este evento foi organizado pela renovação carismatica catoltca, nestc ano com temâ:

"Quem crê em mim, do seu interior iorraráo rios de água viva". A celcbração foi presidida pelo
Arcebispo Dom Âdelar Baruffi, e como assessoÍ Espiritual Padre Gcnivaklo rlos Santos e diversos

Padres concelebrando na presença de centenas de Íiéis.

Não podemos deixar de mencionar que este evento tambérn é unra grande festa clos

carismas pois é o Espírito Santo que suscitou, e continua a suscitar os mais clivcrsos

pastorais e movimentos pÍesentes na Arquidiocese de Cascar.el.

Diante do exposto, a Càmaru Municipal de Cascavel ct,m sua estima c ct.,nsr

através deste, homenageaÍ com votos de aplausos, a coordenação c n-rcnrbros rlc I de frente
junho depelo distinto trabalho na organizaçáo doE de Pentccostcs, ocorrirl«r no clia
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