
 

 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 
 
 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 059/10 
 
REQUEREMOS à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos 
Anais desta Casa, votos de congratulações com o Pastor e Presidente da Igreja 
Apostólica Verdade do Evangelho, Sr. David Cáceres, pelo belíssimo trabalho e 
também pela comemoração do 1º aniversário de existência da referida igreja 
em nossa cidade. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
A Igreja Apostólica Verdade do Evangelho completa neste mês de agosto, um 
ano de existência em nossa cidade, e nesse período já conseguiu conquistar o seu 
próprio prédio em local bem situado e com ótimo espaço para receber os seus fiéis. 
 
Durante todo esse tempo, o Pastor David Cáceres, juntamente com os demais 
membros, desenvolveu um belíssimo trabalho e teve como recompensa mais uma 
vitória para a sua alegria e para a alegria de todos que, com muito amor a DEUS, se 
dedicam às SUAS obras. 
 
A Igreja Apostólica Verdade do Evangelho conta, atualmente, com mais de 500 
membros, e isso para nós é um motivo de grande alegria, pois apesar de vivermos 
dias difíceis na face da terra, temos a certeza de que, assim como nós, todos 
aqueles que buscam a Palavra de Deus e praticam os seus ensinamentos, 
sabem que o Caminho Verdadeiro é JESUS CRISTO. E quem está com ELE não 
teme mal algum e supera  todos os obstáculos. 
 
Por todo o exposto é que prestamos esta singela homenagem ao Pastor e 
Presidente da Igreja Apostólica Verdade do Evangelho, Sr. Davi Cáceres. 
 
Que do deliberado se de ciência ao homenageado, bem como: 
 

� Ao Sr. Carlos Augusto Pivetta, DD. Prefeito Municipal de Votorantim; 
� Ao Sr. Marcos Mâncio de Camargo, DD. Vice-Prefeito de Votorantim; 
� À Pastora Roseli Herrera Esteban Cáceres; 
� Ao Conselho de Pastores de Votorantim, na pessoa do Senhor Catarino 

Costa; e, 
� Às Lideranças e Membros da Igreja Apostólica Verdade do Evangelho. 

 
 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 16 de agosto de 2010.  

 
 

     HEBER DE ALMEIDA MARTINS                                       PEDRO NUNES FILHO 
                  Vereador                                                                              Vereador 


