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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 078/18  

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Pastor Abiú Fernandes Carriel, pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade votorantinense. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Sr. Abiú nasceu em Sorocaba/SP, é casado com a Sr.ª Roberta Aparecida Carriel. É pai 

de Lucas e Thiago. Veio para Votorantim ainda menino, começou sua carreira de atletismo e, aos 

17 anos, já era o segundo corredor dos 1500 metros rasos no Brasil. Posteriormente, começou a 

se dedicar inteiramente ao Ministério da Igreja Assembleia de Deus, sendo consagrado a Pastor 

aos 22 anos. 

 

Durante 14 anos de ministério, esteve à frente de algumas unidades da Assembleia de 

Deus, neste município, nos bairros: Green Valley, Fornazari, Parque Bela Vista e Jardim Tatiana, 

e também, na Igreja Assembleia de Deus na Vila Angélica, em Sorocaba, atualmente, ele 

pastoreia a Igreja da Vila Garcia.  

 

Formou-se Bacharel em Teologia e foi Capelão prisional, realizou vários trabalhos de 

evangelização em presídios do Estado de São Paulo. Dedica-se a projetos sociais em casas de 

recuperação de dependentes químicos, visita pacientes de hospitais; é fundador do Projeto Social 

“Resgatando a Dignidade”. 

 

O Pastor Abiú, mesmo com seu trabalho profissional na cidade de Boituva/SP, ainda 

encontra tempo para cuidar da Igreja da Vila Garcia, dar assistência religiosa em Casas de 

Recuperação de Dependentes Químicos, Projetos Sociais, todos voluntariamente, o que o torna 

uma pessoa diferenciada na nossa sociedade votorantinense. 

 

Uma das características de seu profícuo ministério é o respeito aos demais pastores, a 

busca da ética, do bom relacionamento entre as igrejas, das ações sociais através do Evangelho e 

a preparação de novos obreiros da Igreja de Cristo. 

 

Ele acredita piamente que, por meio da Palavra de Deus, as pessoas podem conhecer um 

novo caminho, podem viver uma vida restaurada e abençoada. 

 

Por todo o exposto e o destaque deste cidadão envolvido com as coisas da cidade e sua 

história, a Câmara Municipal de Votorantim presta justa homenagem ao Senhor Pastor Abiú 

Fernandes Carriel, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, enchendo de orgulho o 

povo de Votorantim. 
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Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, e: 

 

 Igreja Assembleia de Deus - Ministério de Sorocaba - Templo Sede; 

 Igreja Assembleia de Deus - Vila Garcia; 

 Conselho de Pastores e Ministros de Votorantim; 

 À TV Votorantim; 

 À Gazeta de Votorantim; 

 Ao Jornal Folha de Votorantim; 

 À Rádio Tropical FM; 

 Rádio Cacique AM/FM. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 18 de dezembro de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

“Pastor Dr. Luiz Carlos”  

Vereador 


