
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 124/17  
 

 

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

congratulações com o Senhor Pastor Valdomiro Correa de Miranda, por estar completando 47 anos de 

conversão ao Evangelho, e também, por seus 34 anos de pastorado. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Pastor Valdomiro se converteu no dia 14 de junho de 1970, na Igreja “O Brasil para Cristo” 

de São Mateus, na cidade de São Paulo, logo se engajou no evangelismo, levando a mensagem de fé e da 

salvação para várias pessoas. 

 

No dia 30 de julho de 1983, foi ordenado Pastor, assumindo a Igreja “O Brasil para Cristo”, no 

referido bairro, desenvolvendo um importante trabalho pastoral, preparando novos obreiros, deixando 

naquele populoso bairro de São Paulo, um legado de excelentes serviços prestados em prol do Reino de 

Deus. 

 

Pastoreou a Igreja na cidade de Itapetininga/SP, e, em 08 de junho de 2001, foi transferido para 

a Igreja de Sorocaba que é a sede regional da denominação, assumindo a vice-presidência, pastoreando, 

inclusive, diversas filiais na grande região de Sorocaba. 

 

Atendendo um convite do Pastor Presidente do campo regional de Sorocaba, há cerca de 10 

anos, assumiu a direção pastoral da Igreja “O Brasil para Cristo” na nossa cidade de Votorantim, a qual 

está até hoje. 

 

Em nossa cidade, destacou-se pela forma amável no tratamento das pessoas, alcançando o 

respeito de toda classe pastoral da cidade. 

 

Desenvolveu um trabalho preparatório para o ministério eclesiástico, formando diversos 

obreiros, como: diáconos e diaconisas, evangelistas, missionários e missionárias, presbíteros e pastores. 

 

Com a ajuda dos irmãos da igreja, conseguiu fazer uma ampla reforma no prédio da igreja, 

situada na Rua Carlos Luvison, no Parque Bela Vista, dando mais conforto aos frequentadores e 

visitantes. 

 

Destaque-se que, o Pastor Valdomiro, com a missão divina do pastoreado, levou a palavra de 

Deus a diversas pessoas com problemas ligados ao vício, pessoas com problemas conjugais, com 

dificuldades sociais, enfim, contribuiu com a transformação de muitas vidas na nossa cidade, além do 

trabalho beneficente com o qual sempre se preocupa e faz.  Convém ressaltar que, a Igreja “O Brasil para 

Cristo”, recebeu alta honraria quando, pela Lei 13.279 de 03 de maio de 2016, teve instituído o referido 

dia 03 de março, como o Dia Nacional da Igreja “O Brasil para Cristo”. 

 

A cada oportunidade, Valdomiro exalta nossa cidade e nosso povo, deixando claro que 

Votorantim o adotou como filho desta terra, sente orgulho por ter contribuído na área religiosa e social 

com a nossa comunidade. Este ano, com a chegada do novo Pastor, poderia retornar para a sede em 

Sorocaba, mas preferiu continuar na igreja do Parque Bela Vista. 
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Por todos esses anos dedicados à igreja “O Brasil para Cristo”, em Votorantim, o Pastor 

Valdomiro atende aos requisitos para receber a presente homenagem desta Casa de Leis. Por vezes, 

deixou seus compromissos profissionais e familiares, para cuidar do “rebanho” que Deus colocou sob sua 

responsabilidade.  Hoje, é um votorantinense de coração. 

 

Diante do exposto, é que prestamos esta singela homenagem ao Senhor Pastor Valdomiro 

Correa de Miranda. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como: 

 

• Aos Jornais: Folha de Votorantim e Gazeta de Votorantim; 

• À Igreja “O Brasil para Cristo” Sede Regional – Sorocaba/SP; 

• À Igreja “O Brasil para Cristo” Filial –Votorantim/SP, e; 

• Ao DD Presidente da Igreja “O Brasil para Cristo” (Sede Nacional), situada na Rua 

Carlos Vicari, nº124, São Paulo/SP – Cep: 05.033-070. 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de novembro 2017. 

 

 

 

Pr. Dr. LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


