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Senhor Presidente e Caros colegas Vereadores! 
    
  Caros colegas Vereadores, quero em primeiro plano, fazer um breve relato do 
início da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério de Madureira em nossa cidade.  

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira, iniciou suas 
reuniões em nossa cidade, em casa de irmãos, e no ano de 1985, passou a se reunir no pequeno 
templo situado a Rua Benvenuto Sartori, 366, como Filial de Ribeirão Preto. No dia 30 de 
maio de 1999, o Pastor Francisco Aureliano Sobrinho, foi empossado Pastor dirigente da 
igreja. No ano de 2008, transferiu os cultos para o novo templo, maior e situado na Rua 
Eugenio Guindalini, 334. Em dezembro de 2012, tornou-se SEDE, ficando independente de 
Ribeirão Preto, ligando-se diretamente à Convenção Estadual de São Paulo, nesta ocasião, o 
Pastor Francisco Aureliano Sobrinho, é empossado pelo Reverendo Pastor Doutor Samuel de 
Cássio Ferreira (Presidente da CONEMAD-SP), como Pastor Presidente do Campo de 
Dumont. 
  Após esse breve relato, gostaria de parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus – Ministério de Madureira, em nome de seu Pastor Presidente, Francisco Aureliano 
Sobrinho, de todos seus Cooperadores e todos os Fiéis, pelo belíssimo e grande evento 
“Fraternal do Eixo Barretos”, cujo tema foi: “É bom e Suave que Vivamos em União” 
realizado em nossa cidade, neste final de semana passado, dias 22 e 23 de maio, onde contou 
com a visita de 11 cidades vizinhas e a presença de 4 mil pessoas aproximadamente. 
  Estive presente no evento, juntamente com outras autoridades municipais e pude 
ver a organização do mesmo, a fé de todos os fiéis presentes, louvando e glorificando a Deus, 
pois tenho certeza que a Igreja é um dos principais caminhos para livrar nossas crianças, 
adolescentes, jovens e porque não adultos, de rumos incertos como as drogas, bebidas e 
a criminalidade, pois ela busca ministrar os ensinamentos de Deus a toda nossa 
comunidade, sem distinções.  
                    Muito mais eu poderia dizer, mas fico por aqui, com a certeza de pelo 
menos não deixar passar em branco esse grande evento de fé, realizado em nossa 
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cidade, pois sei que vocês estarão sempre presentes e prontos a ajudar a todos que 
necessitam de algum tipo de apoio. 
  
  Fico feliz e orgulhoso de ter essa oportunidade para prestar essa 
simples homenagem, mas de merecimento imensurável.  
  
  Por isso, depois de ouvido o Soberano Plenário e atendidas as 
formalidades regimentais, REQUEIRO  que fique constando na Ata desta 
presente Sessão Legislativa, Moção de Aplausos e Reconhecimento à Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus – Ministério de Madureira.  
 

Que cópia desta seja enviada a homenageada.  

      
Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 28 de Maio de 2.015.  
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