Excelentíssima Senhora Presidente:

DR. EDU FENERICH, Vereador infra-assinado, REQUER a Vossa
Excelência que ouvido o plenário e obedecidas às exigências regimentais, conste em
ata MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES, para com o PASTOR GIDEONI DE MORAES
pela reinauguração da sede da IGREJA DA PAZ.

A então Igreja Redenção, hoje Igreja da Paz, foi inaugurada no ano
de 1985 e, atualmente, está localizada na Avenida Benjamin Constant, 1370, bairro do
Jardim Sorocabano neste município.

Liderada pelo Pastor Gideoni de Moraes e atualmente com
aproximadamente mil membros, a Igreja da Paz passou por uma ampla reforma
iniciada em meados de 2018, e, depois de muita luta e persitência, teve sua
reinaguração realizada no dia 29 de maio de 2022. Com a reforma, o espaço ficou
ainda mais preparado para receber os fiéis que buscam naquele local o maravilhoso e
indispensável encontro com Deus.

Além de estudos e cultos bíblicos, a Igreja da Paz realiza diversas
ações e projetos sociais ligados a diferentes segmentos da nossa comunidade. A
Igreja conta atualmente com a Orquestra, que já virou tradição em nossa Festa do
Quitute e quatro bandas de louvores além de cursos voltados às áreas de fotografia e
filmagens, e, ainda, o Projeto Bonomia – A arte de fazer o Bem.
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Indubitavelmente, instituições como a Igreja da Paz, contribuem, de
forma decisiva, para o progresso da nossa terra e bem-estar da nossa gente.
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Jaboticabal, 02 de junho de 2022.

DR. EDU FENERICH
Vereador - MDB
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REQUER, outrossim, seja dado conhecimento da presente
manifestação ao PASTOR GIDEONI DE MORAES, sendo esta singela homenagem
extensiva aos demais Diretores daquela renomada intituição religiosa, bem como a
todos os ilustres membros da IGREJA DA PAZ.
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