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Conforme dispõe o artigo 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro á Mesa,
depois de ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhada a presente MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES
ao ARCEBISPO METROPOLITANO DE CUIABÁ, DOM MILTON SANTOS. Justifica-se tal requerimento por
ocasião do Lançamento oficial do 33º VINDE E VEDE/2019.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, atendendo requerimento do
Deputado Estadual Silvio Fávero, vem por meio da presente Moção de Congratulações externar seus
cumprimentos a Dom Milton Santos.

JUSTIFICATIVA

O Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, Dom Milton Santos, através de uma cerimônia oficial, lançará, no
próximo dia 19/02/2019 o 33º Vinde e Vede. As festividades acontecerão no Memorial Papa João Paulo II
(Avenida Óatomo Canavarros, Bairro Morada do Ouro).
O Vinde e Vede é o maior evento religioso de Mato Grosso e ocorre nos dias de carnaval, reunindo cerca de
140.000 (cento e quarenta mil) pessoas nos quatro dias, sendo que a cada edição o público se torna maior!
A estrutura idealizada visa acomodar e proporcionar, por quatro (04) dias, intensa interatividade, alegria, fé,
oração e devoção!
Nestes dias o Memorial torna-se a “Cidade da Fé” do Mato Grosso, com presença de milhares de pessoas. O
espaço contará com tendas para proteção em todos os espaços destinados ao evento, a saber: espaço de
alimentação, Shoppings de Artigos Religiosos, Primeiros Socorros, estacionamentos, etc. Todo o conforto e
segurança foram estudados e estão sendo montados para criar um ambiente confortável e muito familiar!
Abaixo, registramos a programação do 33º Vinde e Vede 2019, que será realizado nos dias 02, 03,04 e 05
de março e terá como tema “NOSSA FAMILIA EVANGILIZA”
Dia 02/03/2019 – Sábado do MICARECRISTO a partir das 19h;
Dia 03/03/2019 – Domingo: DIA DE LOUVOR a partir das 14h;
Dia 04/03/2019 – Segunda feira: CENÁCULO MARIANO a partir das 14h;
Dia 05/03/2019 – Terça feira: KAIRÓS a partir das 10h.
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Por toda a fé, louvor, amor, união e devoção que o evento transmite a todos os fieis, receba DOM MILTON
SANTOS, extensiva a todos os demais organizadores de tão grandioso ato cristão, através desta Moção de
Congratulações, todo o nosso reconhecimento, respeito, consideração e votos de sucesso.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 12 de Fevereiro de 2019

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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