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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 129/17 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Reverendo Osmar José da Silva, Presidente da Igreja 

Assembleia de Deus – Ministério Belém, pelo Jubileu de Pérola - 30 anos de dedicação para 

com o Reino de Deus. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Há 30 anos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Sorocaba-SP, recebia o Rev. 

Osmar José da Silva, juntamente com sua família, para ser o Pastor Presidente, e assim, atender 

esse grande campo de trabalho, iniciando-se aí um trabalho profícuo, respaldado pelas bênçãos 

do Senhor o qual tem usado este seu servo, cuja sabedoria e fidelidade a Deus, tem propiciado a 

colheita de preciosos frutos para a glória de Deus. 

 

Osmar dinamizou o que já existia e implantou toda a infraestrutura necessária. Dentre as 

inúmeras providências necessárias, para o bom andamento da obra de Deus, destacamos algumas 

que efetivamente vieram a contribuir para que hoje tenha uma Igreja totalmente organizada e, 

portanto, próspera em todos os seus planos de ação: Organização: da Secretaria Geral da Igreja; 

da Contabilidade; do Setor de Patrimônio da Igreja; da Superintendência da Escola Dominical, 

do Departamento Infantil, do Departamento de Adolescentes; Criação do Departamento Jurídico; 

Criação da FAP- Filantropia de Amor ao Próximo (órgão de assistência social, atendendo os 

mais carentes objetivando sua inserção no mercado de trabalho, bem como oferecendo consultas 

oftalmológicas gratuitas e serviços odontológicos com descontos para obreiros); Convênio 

médico-hospitalar aos Obreiros e familiares, membros e dependentes, a preços módicos; Criação 

do CECADS-Centro Educacional Acadêmico de Sorocaba; Criação do ECEM- Esforço 

Comunitário de Evangelização e Missão; Instituição da Escola Bíblica para Obreiros; fez o 1º 

CAPED - Curso de Capacitação do Professor da Escola Dominical em Sorocaba. 

 

Em 1987, quando o Reverendo Osmar chegou em Sorocaba, eram apenas 4 pastores, 

hoje, possui um Ministério com mais de 600 Pastores, mais 3.000 obreiros, bem como 

Missionários atuando no Brasil e no exterior, contando ainda com mais de 400 Congregações em 

todo o campo sorocabano, totalizando um número aproximado de 60.000 membros. 

 

Eu Vereador Heber Martins, desejo nesta oportunidade, homenagear o meu Pastor 

Presidente, honrando-o, especialmente, porque através de sua dedicação para com o Reino de 

Deus, tem produzido frutos grandiosos em todas as áreas de seu pastoreado nesses últimos 30 

anos, bem como estender essa homenagem a todos os seus familiares, diretoria e fiéis da igreja, 

os quais compartilham também desse profícuo Ministério. 
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Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, ao Prefeito Municipal de 

Votorantim, Sr. Fernando de Oliveira Souza, ao Prefeito Municipal de Sorocaba, Sr. José 

Caldini Crespo, à Igreja Assembleia de Deus Sorocaba, ao Conselho de Pastores de 

Votorantim e de Sorocaba, à Diretoria da Igreja Assembleia de Deus, à Câmara Municipal 

de Sorocaba, na pessoa de seu Presidente, Sr. Rodrigo Manga, bem como aos órgãos de 

Imprensa abaixo relacionados: 

 

➢ TV Votorantim; 

➢ TVR - Sorocaba; 

➢ Jornais: Folha de Votorantim, Gazeta de Votorantim, Ipanema, Diário de 

Sorocaba e Cruzeiro do Sul; 

➢ Rádios: Ipanema FM, Cantate FM, Nova Tropical FM, Band FM e Cruzeiro 

FM; 

➢ Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

➢ Site do Sr. Edson Correa, "Cidadão Votorantinense"; e 

➢ Site do Sr. Irineu Oliveira "Cidade de Votorantim". 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 12 de dezembro de 2017. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  

Vereador 


