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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 011, DE 2018 

 

Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão 

Votorantinense ao Senhor Pr. Roberto da Silva 

Fernandes. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

 

Art. 1º  Fica a Câmara Municipal de Votorantim autorizada a conceder o Título de “Cidadão 

Votorantinense” ao Senhor Pr. Roberto da Silva Fernandes, pelos relevantes serviços comunitários 

prestados ao Município. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação deste Decreto Legislativo correrão por conta de 

verbas próprias consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de novembro de 2018. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

 Pr. “Lilo” 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR PR. ROBERTO DA SILVA FERNANDES 
 

Roberto da Silva Fernandes nasceu em Santos/SP, no dia 16 de maio de 1971, filho de Benedito 

Fernandes e de Severina da Silva Fernandes. Casado com a Pastora Janete Felix Fernandes, desta união 

tem dois filhos, o primogênito Pastor Natã Felix Fernandes, que está casado com Adriele Marques da 

Silva Fernandes e a filha caçula Brenda Felix Fernandes. 

 

O Senhor Roberto é Ministro de Confissão Religiosa e Pastor, há 20 anos, da Igreja do Evangelho 

Quadrangular. Foi escolhido como Bispo Regional em novembro de 2008 para liderar as Igrejas do 

Evangelho Quadrangular nas cidades de: Votorantim/SP, Araçoiaba da Serra/SP, Piedade/SP, Salto de 

Pirapora/SP, Pilar do Sul/SP e Tapiraí/SP.  Nessa mesma data foi nomeado como Pastor da Igreja  

Quadrangular de Votorantim, que é a igreja Sede, localizada na Avenida São João, 677, no Jardim Icatu. 

 

Há algum tempo, essa Sede contava com 50 membros, mas com o passar do tempo, já totalizando 

10 anos, a mesma elevou seu número. Atualmente, existem 26 igrejas, sendo onze em Votorantim, quatro 

em Araçoiaba da Serra, três em Piedade, duas em Salto de Pirapora, quatro em Pilar do Sul e duas em 

Tapiraí.  

 

Em Votorantim, além de abrir novas Igrejas, desenvolveu um trabalho de evangelização, que 

resultou no crescimento do número de 50 pessoas iniciais para um número de 1.500 pessoas reunidas, 

atualmente, nos Domingos à noite. 

 

O Pastor Roberto, juntamente com sua equipe, desenvolve alguns serviços evangélicos e sociais, 

tais como: apresentações teatrais semanais com enfoque na família, no combate às drogas entre os jovens, 

no apoio psicológico à juventude; retiros espirituais; encontro de casais; campanha de oração pela Nação 

e pela cidade de Votorantim, reuniões semanais com canções espirituais, palestras motivacionais, 

atendimento e aconselhamento, engajamento em campanhas sociais, tais como: combate à dengue, 

evangelização em praças públicas e nas ruas da cidade, bem como reforma da Sede, que tem três mil 

metros quadrados de construção. 

 
Nestes 10 anos de importantíssima atuação pastoral em Votorantim, foram milhares de pessoas 

alcançadas pelas mensagens de salvação, valorização da família e conforto espiritual. Milhares de jovens 

foram atendidos, se livrando de drogas e outros males. 

 
Diante do exposto, é que indicamos o nome do Senhor Pr. Roberto da Silva Fernandes para 

receber desta Câmara Municipal o Título de “Cidadão Votorantinense”. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Pr. “Lilo” 

Vereador 


