PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
GABINETE DO VEREADOR JEFSON MIRANDA CARDOSO CARNEIRO
13 de março de 2020
“Indica que seja outorgado Diploma de
Honra e Reconhecimento do Mérito a
Igreja Evangélica Assembleia de Deus”.

INDICAÇÃO Nº 006/2020
Apresento aos meus pares, com base no art. 129 inciso II do Regimento Interno, a
presente Indicação a ser encaminhada à comissão pertinente, para que seja outorgado
Diploma de Honra e Reconhecimento do Mérito a Igreja Evangélica Assembleia de Deus,
na categoria pessoa jurídica indicada pelo Poder Legislativo”.

JUSTIFICATIVA
As atividades de evangelização na cidade de Araci tiveram início por volta do ano de 1970
com a chegada do irmão Simão Góes, que dirigia os cultos em uma garagem alugada.
Com o passar dos anos e o crescimento do trabalho que sempre foi ligado a Serrinha, foi
comprado um local na chamada Praça do Parquinho, que foi reformado e tornou-se o primeiro
templo oficial na cidade. Naquele templo a congregação se reuniu por muitos anos, até a
mudança definitiva para o novo templo que agora é mais amplo e mais confortável, situado na
confluência da Rua Luiz Magno com a Rua José Pedro de Carvalho. A igreja foi crescendo em
número de membros até que no ano de 2011 conseguiu sua emancipação, se desligando
eclesiasticamente de Serrinha. Em 08 de março do mesmo ano de sua emancipação, foi
registrado seu Estatuto como igreja independente de forma definitiva. Hoje se apresenta
progressista e forte, com presença em 6 bairros da área urbana e em mais de 15 congregações
em distritos e povoados.
Em seus 50 Anos de presença junto à comunidade araciense, a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus tem a alegria e a graça de Deus de apresentar uma rica folha de serviços
relevantes prestados à população como instituição, atuando nas áreas de evangelização,
assistência social e educação, promovendo assim, com a ajuda de Deus, a paz, o amor e o bemestar social. A igreja cinquentenária hoje é presidida pelo seu quarto pastor presidente, o
educador, teólogo e filósofo Rev. José de Matos Nascimento, conhecido por todos como Pr.
Fernando Matos. São esses os motivos que nos levam a indicá-la para receber o Diploma de
Honra e Reconhecimento do Mérito.
Atenciosamente,

Jefson Miranda Cardoso Carneiro
Vereador
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