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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 008/19 

 

 

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

votos de congratulações com o Senhor Alberto Nicolas Gonzalez, o Pr. Nicolas, pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade, enchendo de orgulho o povo de Votorantim. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Nascido em 2 de fevereiro de 1988, em Bella Vista, norte da Argentina; integrante de uma 

família muito humilde, composta de 5 irmãos, com tradições religiosas e nas crenças daquela região. 

 

Ao completar 18 anos mudou-se para Buenos Aires para trabalhar. No final de 2008 teve um 

encontro com Cristo. Logo levou ao conhecimento da família o Evangelho. No norte da Argentina 

iniciou seu ministério, sendo os primeiros batizados seus pais, irmãos e sua avó de 84 anos. 

 

Conheceu na Argentina a sua esposa, Karen Cristine Morais Marcelino, que estava em 

missão por aquele país. Karen é filha do conhecido Pastor Paulo Marcelino, responsável pela área 

missionária da Assembleia de Deus de Sorocaba e Região. 

 

Morador em Votorantim desde 2010, tem 2 filhos: Arthur, com 5 anos e Antonella, com 1 

ano e meio. 

 

É Pastor da Igreja Assembleia de Deus – Ministério do Belém, em Sorocaba, desde 2011. 

Ministrou a Palavra de Deus em centenas de Igrejas e cidades, levando muitas pessoas ao 

conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. 

 

Possui vários cursos na área de preparação ministerial, dentre os quais Missiologia, Capelania 

e Evangelismo. 

 

Bacharel em Teologia pelo CECAD – Centro Educacional Cultural Assembleia de Deus de 

Sorocaba, formado em Recursos Humanos e Logística pela Universidade Metodista de São Paulo, é 

escritor, tendo lançado 3 livros: Coisas Simples que Você não Percebe, 31 Sermões e Deus na Minha 

História e tem um comércio no Jardim Novo Mundo, em Votorantim. 

 

Depois de muitos anos trabalhando em prol do Evangelho de Jesus Cristo, aceitou mais um 

grande desafio na sua vida pastoral e missionária: mudar-se para a cidade de Alentejo, em Portugal. 

Com sua família, adaptada às missões cristãs, terá a tarefa de iniciar um trabalho evangelístico 

naquela região portuguesa. 

 

Adotou o Brasil como sua Segunda Pátria! Escolheu Votorantim para morar, trabalhar e criar 

seus filhos. Com muita gratidão ao nosso Brasil e à nossa Cidade, o Pastor Nicolas Deixará centenas 

de amigos e muitas saudades. 

 

O Pastor Nicolas levou o nome de Votorantim aos mais diversos lugares, tanto no Brasil 

quanto na Argentina, e o destaque desse cidadão votorantinense de coração, sempre envolvido com 
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as coisas da nossa cidade e sua história, a Câmara Municipal de Votorantim presta a justa 

homenagem ao Sr. Alberto Nicolas Gonzales, o Pastor Nicolas. 

 

 

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

 Pastor Osmar José da Silva, Pastor Presidente da Igreja Assembleia de Deus – 

Ministério de Sorocaba; 

 Jornal Gazeta de Votorantim; 

 Jornal Folha de Votorantim; 

 TV Votorantim; 

 Rádio Cacique AM e FM (A/C Jornalista Oliveira Junior); 

 Rádio Cidade de Votorantim (web); 

 Rádio Band FM (A/C Radialista Carlos Caju) 

 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 02 de abril de 2019.  

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


