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Assunto: aplaude e congratula o grupo de teatro “Lançai as Redes”, de Itapoá,
que pelo 3º ano consecutivo apresenta a encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus
Cristo.
A Câmara Municipal de Itapoá aplaude e congratula todo grupo da encenação da
paixão de Cristo, pela excelente organização e desempenho em sua maravilhosa apresentação, a
qual ocorreu no dia 18 de abril de 2014, no Bairro Barra do Saí, Rua 100, no campo de futebol,
tendo início às 19h30min, com término, aproximadamente, às 22h30min.
O evento que vem ocorrendo é um trabalho que se iniciou na pastoral da família
da Paróquia Imaculada Conceição de Itapoá. O teatro que a cada ano vem apresentando mais
novidades aos fieis, este ano, alem da paixão, teve como destaque a Ressurreição, onde o ator
Welison Brizola Ferreira, que representou Jesus Cristo, emocionou a todos os presentes,
parecendo que realmente Jesus estava subindo aos céus.
O evento realizado contou com o aumento de mais três palcos referente aos anos
anteriores, onde destacamos também os cenários que foram muito bem produzidos e as vestes
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dos integrantes que mostravam uma grande perfeição, demonstrando a grande capacidade de
todos os organizadores e da diretoria do grupo, que é composta pelos seguintes membros:
Presidente: Sidnei Domingos da Silva; Vice Presidente: Maria Marcelene do Prado; Tesoureiro:
Gledes do Rosil da Luz Alves; 1º Secretario: José do Prado; 2º Secretario: Carlos Alberto Alves;
Atores Principais: Welison Brizola Ferreira (representando o papel de Jesus Cristo); Pe. Joelson
Benica (representando o papel de Pilatos); e Marelize Nunes de Jesus (representando o papel de
Maria).
Todos os atores, representantes da comunidade, emocionaram pela sua dedicação
e entrega, passando aos fiéis que realmente são conduzidos pelo Espírito Santo.
O evento realizado ocorreu com recursos doados pela Igreja Católica, Poder
Público, Celesc e de um sorteio entre amigos de uma televisão 32”, alem, é claro, dos próprios
integrantes do grupo, onde muitos tiraram recursos de seus próprios bolsos para ajudar.
Diante da proposição, esta Casa de Leis, em nome do povo itapoaense, presta a
justa homenagem ao citado grupo de teatro, como forma de reconhecer a importância do feito e
agradecer aos participantes.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá, em 30 de abril de 2014.
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