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Vereador Lélio Alvarenga 
 

Requer realização de sessão solene a ser 

realizada no dia 30 de agosto do corrente 

ano ás 19h00min no Salão da Paróquia 

Nossa Senhora de Fátima em 

Comemoração á Semana da Família. 

 
 
 Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Anápolis: 
 
 

Requeiro, nos termos do Art. 132 ,inciso I, do Requerimento Interno, que seja 

realização de sessão solene a ser realizada no dia 30 de agosto do corrente ano ás 19h00min 

no Salão da Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Comemoração á Semana da Família. 

 

 
J U S T I F I C A T I V A  

 
 
 O Presente requerimento tem por finalidade, celebrar conjuntamente com a   

Igreja Católica no Brasil a Semana Nacional da Família; Tal celebração acontece anualmente no 

mês de agosto, sendo  promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Comissão Nacional da Pastoral Familiar 

(CNPF), Criada em 1992, a Semana Nacional da Família é um evento anual e integra o 

calendário das paróquias e comunidades de todo o Brasil. vez que a família desponta como algo 

que merece mais nossa atenção, seja porque é a base da formação de cada pessoa e da 

sociedade, seja porque é uma das instituições mais vulneráveis de nosso tempo, sofrendo 

ataques de toda parte; 

Em função desta celebração, realizada no mês de agosto pela igreja católica, 

propomos a presente sessão solene em uma das maiores paróquias de nossa cidade, a fim de 

evidenciarmos a importância da família na vida da sociedade; 

Portanto, justifica-se, o presente a fim de homenagear importantes 

personalidades que tanto contribuem na sociedade. 

 
              Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2019. 
 
 
 

Lélio Alvarenga                                                                                                                                   
Vereadora PSC Anápolis 
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