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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 111/17  
 

 

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

congratulações com os Senhores Milton Bezerra Feitoza, Terezinha Ap. Correia Feitoza, Osvaldo 

Quezada e Maria Augusta de Campos Belanga, pastores da MEPI – Missão Evangélica Peniel 

Internacional, Igreja Evangélica que completou, no último dia 30 de setembro de 2017, 16 anos de 

fundação. A palavra Peniel no hebraico significa: a face de Deus. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

A Igreja MEPI tem sido portadora das Boas Novas, contribuindo, tanto no âmbito espiritual, 

quanto material com a nossa cidade de Votorantim, levando a Palavra de Paz, de Esperança, de 

Transformação e Libertação, além dos serviços sociais prestados. 

 

Em setembro de 2001, atendendo ao chamado de Deus, alguns irmãos sentiram no coração o 

desejo de organizar uma Igreja Evangélica em Votorantim. Os primeiros cultos e reuniões foram na Rua 

Honória Maria de Jesus, no bairro Fornazari, e, com o crescimento precisaram mudar para um espaço, na 

Rua Francisco Ceretta, na Barra Funda.  

 

Da Barra Funda foram para a Rua Paula Ney, no Parque Bela Vista, um espaço maior e 

adaptado. Depois da Rua Paula Ney, a MEPI foi para um amplo galpão na Avenida Gisele Constantino, 

no Parque Bela Vista, marcando a história cristã em Votorantim. Com o crescimento e para uma melhor 

acomodação dos membros e frequentadores, a MEPI mudou-se para um grande prédio na Rua Levante 

Santucci, no Parque Jataí. Dali, a Igreja desenvolveu o Projeto "Tenda do Avivamento", na Avenida 

Reverendo José Manoel da Conceição. E assim, seguiu cumprindo seu chamado! 

 

Por 5 anos a Igreja ficou estabelecida no início da Avenida Reverendo José Manoel da 

Conceição. Em meados de 2015, o Pastor Osvaldo Quezada e sua esposa, a Pastora Maria Augusta de 

Campos Belanga aceitaram o desafio de abrir uma congregação no bairro Santo Antônio II. Com o tempo, 

o local ficou pequeno e, visando à expansão do Reino de Deus, abriram a filial da MEPI, que está 

instalada na Avenida Octávio Augusto Rangel, 1410, no bairro Rio Acima, onde Deus tem realizado 

grandes obras. 

 

Hoje a MEPI sede está sob a direção do Pastor Milton Feitoza e sua esposa Pastora Terezinha 

Feitoza, onde com os obreiros abnegados, têm levado a Palavra de Deus, com dedicação e seriedade. Já a 

MEPI Rio Acima está sob a direção do Pastor Osvaldo Quezada e sua esposa Pastora Maria Augusta de 

Campos Belanga. Neste ano de 2017, a MEPI adotou o lema: O ano da colheita. 

 

Tendo em vista que, a Igreja tem seus trabalhos evangelísticos com cultos nos lares e outras 

dependências. 

 

CONSIDERANDO a verdade bíblica: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a 

nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas 

para a sua maravilhosa luz; vós que outrora nem éreis povo, e agora sois de Deus; vós que não 

tínheis alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado". 1 Pedro 2:9,10. 
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CONSIDERANDO o exposto acima, especialmente pelos 16 anos de atividades ininterruptas, 

pregando a Palavra de Deus, preparando o povo para a vinda do Senhor Jesus Cristo e o trabalho social 

realizado, a Câmara Municipal de Votorantim presta a justa homenagem à MEPI - Missão Evangélica 

Peniel Internacional, por suas atividades e por essa data especial. 

 

Que do deliberado se dê ciência à homenageada, na pessoa do Pastor Milton Bezerra 

Feitoza e sua esposa Pastora Terezinha Aparecida Correia Feitoza, do Pastor Osvaldo Quezada e 

sua esposa Pastora Maria Augusta de Campos Belanga, bem como: 

 

 Aos Jornais: Folha de Votorantim e Gazeta de Votorantim; 

 À TV Votorantim, e; 

 Às Rádio Tropical FM e Cantate FM; 

 Ao blog de notícias “Cidade de Votorantim” do Senhor Irineu Oliveira; e 

 Ao blog “Notícias da Cidade de Votorantim” da Jornalista Luciana Lopes 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de outubro 2017. 

 

 

 

Pr. Dr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


