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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 
 
 
 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 071/10 
 
 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos 
Anais desta Casa, votos de congratulações com o Grupo de Jovens 
GETSÊMANI, pela passagem de seu 10º aniversário.  
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 
O Grupo de Oração e Intercessão GETSÊMANI, formado por jovens católicos, 
foi fundado no ano 2000, pelo Jovem Derley Alberto dos Santos, que 
também foi o seu primeiro Coordenador. 
 
A organização dos membros do Grupo GETSÊMANI é baseada na hierarquia 
angelical: Arcanjos, Anjos, Serafins, Querubins e outros. 
 
Através de seu trabalho de evangelização, desenvolveu diversas atividades 
como: organizações e participações em Retiros da Pastoral do Adolescente, 
Catequese, formações, entre outros. 
 
O referido grupo teve e tem importância significativa na sua Paróquia, a 
Paróquia São João Batista e Imaculada Conceição, e, ao longo desses dez 
anos, revelou pregadores, religiosos, músicos, entre outros.  
 
Dezenas de jovens integraram o GETSÊMANI ao longo desses 10 anos, 
inclusive, em seus anos iniciais, o Assessor deste Vereador, Sr. Thiago 
Schiming, também fez parte do referido grupo. E, ao longo do tempo, o grupo 
se revigora com novos integrantes, mas, sem nunca deixar de lado a sua 
essência. 
 
O GETSÊMANI por sua importância em ensinar e difundir os valores cristãos 
e em reafirmar a FÉ em JESUS CRISTO, merece esta homenagem em 
comemoração aos seus dez anos de feliz existência. 
 
Por todo o exposto é que congratulamo-nos com o Grupo de Jovens 
GETSÊMANI; e que esta homenagem seja extensiva a todos que desde o 
início participaram e também aos que ainda participam do referido grupo. 
 
Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como: 
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� À Paróquia São João Batista e Imaculada Conceição; 
� Ao jovem Derley Alberto dos Santos, fundador do Grupo 

GETSÊMANI. 
 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 04 de outubro de 2010  
 
 
 
 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 


