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Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda minha confiança. Vós sabeis 
de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o 
paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas 
angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Amigo, como preciso alcançar 
de vós esta graça que espero, com muita fé e confiança. Fazei, Divino Jesus 
Cristo, que eu a alcance, pois, necessito muito, por isso vos peço com muita fé 
(fazer o pedido com bastante fé e firmeza). A conversa convosco, meu grande 
Mestre, me dá ânimo e alegria para viver. Como gratidão, mandarei imprimir 
um milheiro desta oração e distribuirei a outros que precisam de vós, para que 
aprendam a Ter fé e confiança em Vossa Misericórdia. Iluminai meus passos, 
assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total 
confiança em vós e a cada dia que passa aumenta minha fé e meu amor!”

Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e Glória ao Pai.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO  

MUNICÍPIO DA SERRA 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2021 

Audiência Pública relativa ao Processo n.º 33416/2021, referente ao 

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de empreendimento de 

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR Villa Limoeiro Residencial Clube, localizado 

na Avenida Guarapari, s/nº, Bairro Planalto Carapina, na Serra/ES. 

O Município da Serra, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano faz 

saber, aos que o presente Edital virem ou dele notícia ou conhecimento 

receberem, que em atendimento ao artigo nº 340 da Lei 3820/2012 - Plano 

Diretor Municipal, ficam convocados a participarem da Audiência Pública 

com o objetivo de informar e obter subsídios, visando respaldar decisões a 

serem tomadas por esta Secretaria em relação ao empreendimento 

supracitado. 

Data da realização: 05/10/2021 

Horário: 19h e término previsto para 21:30h. 

Link: https://conteudo.kickgroup.com.br/audiencia_villalimoeiro 


