
 

 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 
 
 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 006/11 
 
REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais 
desta Casa, votos de congratulações com os Senhores: Pastor Osvaldo Quezada, 
da MEPI – Missão Evangélica Peniel Internacional; Padre Carlos Ferreira Borges 
Meira, Pároco da Paróquia Nossa Senhora Consolata, do Bairro Rio Acima, e 
Diácono José da Cruz, da mesma Paróquia, pelas matérias (reflexões), que 
semanalmente escrevem para a Folha de Votorantim, numa página que, pelo fato 
de serem pessoas de denominações religiosas diferentes, podemos chamar de 
“Página Ecumênica”; e que esses votos de congratulações sejam extensivos ao 
Jornal Folha de Votorantim. 
 
JUSTIFICATIVA: 
 

Nós estamos vivendo atualmente, num mundo em que estão acontecendo 
muitas desgraças, pois, ao abrirmos os jornais, ao ligarmos a TV, infelizmente, 
ficamos informados e, ao mesmo tempo, inconformados com as coisas ruins que 
acontecem nos quatro cantos do mundo, fazendo com que as pessoas, de um modo 
geral, vivam com muito temor.  

 
Mas, felizmente, ainda temos coisas boas para ler e para trazer um pouco de 

alento às nossas vidas; como é o caso do Jornal Folha de Votorantim, que, 
semanalmente, publica os textos bíblicos do Pastor Osvaldo Quezada, do Padre 
Carlos Meira e do Diácono José da Cruz, os quais, inspirados por Deus, 
escrevem textos bíblicos e ensinam as pessoas a refletir sobre aquilo que está 
escrito, se aprofundando nas explicações e fazendo com que as pessoas assimilem 
melhor tudo o que Deus nos fala através da Sagrada Escritura.  

 
Diante disso, compete a nós darmos Graças ao Senhor por termos 

pessoas como esses senhores que ora homenageamos.  
 
Parabenizamos o Pastor Osvaldo Quezada, o Padre Carlos Meira e o 

Diácono José da Cruz, e solicitamos que do deliberado se dê ciência aos 
homenageados, bem como, ao Jornal Folha de Votorantim que criou essa 
“página ecumênica” para que as pessoas nunca se esqueçam que, apesar de tantas 
coisas ruins que vêm acontecendo, diante dos problemas e das dificuldades que 
muitas vezes nos afligem, nós não podemos nos esquecer que temos um Amigo 
Verdadeiro em quem podemos confiar; temos um Pai Maravilhoso que tudo sabe e 
tudo pode fazer para nos ajudar nas horas mais difíceis de nossas vidas. 
 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de fevereiro de 2011.  
 
 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 
Vereador 


