
CÂMARA 

MUNICIPAL 

DE ANÁPOLIS 
REQUERIMENTO Nº 070 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019 

Vereador Lélio Alvarenga 
 

Requer realização de sessão solene a ser 

realizada no dia 07 de novembro do 

corrente ano ás 19h00min no Plenário 

Teotônio Vilela em Homenagem aos 40 

(quarenta) anos do  Movimento Segue-me.  

 
 
 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 07 de novembro do corrente ano ás 

19h00min no Plenário Teotônio Vilela em Homenagem aos 40 (quarenta) anos do  

Movimento Segue-me;  

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

 

 O presente requerimento tem por finalidade homenagear os 40(quarenta) 

anos de fundação do movimento Segue-me, completados neste ano;  

O movimento nasceu inspirado no chamado e na proposta de amor e 

salvação que Cristo dirige a cada homem. Em consonância ao Documento Nacional do Segue-

me, a sua origem vem de uma das mais expressivas palavras de Jesus na Sagrada Escritura, 

como se observa claramente no relato da vocação de São Mateus (MT 9,9): “Partindo dali, Jesus 

viu um homem chamado Mateus que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-

lhe: SEGUE-ME. O homem levantou e O seguiu”. 

Foi esta passagem que inspirou dois jovens e alguns casais da Paróquia do 

Divino Espírito Santo, do Guará II, em Brasília, e sob a orientação do Pe. Antônio Chirulli, a 

organizar, no ano de 1979, nos dias 31 de março e 1° de abril, o I ENCONTRO DE JOVENS 

COM CRISTO, ao qual denominaram SEGUE-ME. 

É de bom alvitre o reconhecimento a este movimento que tem transformado a 

vidas de inúmeros jovens em nossa comunidade, trazendo á eles o evangelho e uma conduta 

cristã, sobretudo nestes dias em que os jovens são impelidos por princípios e culturas que não 

agregam em sua formação psicológica e humana; 

 

Portanto, justifica-se, o presente a fim de homenagear este movimento que 

tanto contribuem na sociedade. 

 
              Sala das Comissões, em 08 de outubro de 2019. 
 
 
 

Lélio Alvarenga                                                                                                                                   
Vereadora PSC Anápolis 

 
(SB) 


