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Exmo. Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA. 

 

REGINALDO ALMEIDA, vereador com assento nesta Casa de Leis, no uso de 

suas prerrogativas regimentais e atribuições legais, vem, mui 

respeitosamente, apresentar à consideração do colendo plenário, a seguinte 

proposta de MOÇÃO DE APLAUSO à IGREJA BATISTA DA PRAIA DA COSTA 

situada na Praia da Costa em Vila Velha, pela realização da 26° edição do 

“Jesus Vida Verão”. 

Requer ainda que o inteiro conteúdo deste requerimento seja enviado a 

IGREJA BATISTA DA PRAIA DA COSTA, Vila Velha na pessoa do seu 

Presidente Pastor EVALDO CASSOTO extensiva a todos Obreiros e membros 

desta Igreja. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 12 de janeiro de 2017. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente Moção de Aplauso oferecida tem como finalidade homenagear a 
Igreja Batista da Praia da Costa que é uma Igreja situada no bairro da Praia 
da Costa, idealizadora do projeto “Jesus Vida Verão” que deu  inicio em 
Janeiro de 1992 nas areias da praia da costa e tem realizado um relevante 
serviço na evangelização e no social no Município de Vila Velha. 

Desde sua realização o “Jesus Vida Verão” vem reunindo cerca de 40 mil 
pessoas por noite, o “Jesus Vida Verão” tem como sonho evangelizar 
pessoas, independentemente de sua idade, condição financeira, histórico 
familiar ou qualquer outra situação, a alcançar seu potencial e ser uma 
influência nos seus meios. 

A Igreja Batista da Praia da Costa tem crido que o mundo precisa de heróis 
de verdade, mesmo sabendo que seus membros e obreiros não são 
perfeitos, tem trabalhado e se levantado para levar a resposta que o mundo 
precisa.  

Sua trajetória tem sido um exemplo de respeito aos interesses da 
coletividade, conduzindo sempre suas atividades pela incansável busca da 
evangelização e do social.   

Tal conjunto de predicados confere a IGREJA BATISTA DA PRAI DA COSTA, o 
reconhecimento do povo Canela Verde, que tem o privilégio de contar com 
uma instituição de tão ilibada história no social. 

Em virtude das razões expostas acima é que apresentamos este 
Requerimento, com base nos relevantes serviços prestados pela 
homenageada, fazemos justiça por suas contribuições. 

Eis, em breves linhas, as razões que justificam a formulação desta 
propositura, para cuja aprovação pedimos o indispensável apoio dos nobres 
Pares para a aprovação desta Moção de Aplauso. 

SALA DAS SESSÕES, em Vila Velha - ES, 05 de janeiro de 2017. 
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