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ESTADO DA BAHIA

cÂtuRRn MUNIcIPAL DE ALAGoINHAS

A Câmara Municipal de Alag<-rinrras,

atribuiçÕes que lhe são conferidas por
Estado da Bahia, usando de suas

Lei,

DECRETA:

Art. 1o - Fica instituído, no Municipio de Alagoinhas, o Dia da lgreja do

Evangelho Quadrangular a ser comemorado, anualmente, no dia 02 de

julho.

Parágrafo único - A data, ora instituída, passará a constar do Calendário

Oficiál de Datas e Eventos do Municipio.

Art. 2o - O poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de

cultura, Esporte e Turismo, poderá participar da organização das

atividades aiusivas e/ou comemorativas à data'

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogam-se as disposiçÕes em contrário'

Sala das SessÕes, em 04 «1e agosto de 2022'

Anselmo Bal
Vereador autor.
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PROJETO DE LEI 04612022.

"lnstitui, no Municipio de Alagoinhas, o Dia

da lgreja do Evangelho Quadrangular, e dá

outras providências".

- Fone: (75) 3182-3333
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Justificação a«r Projeto de Lei no 04612022'

Primeira lgreja do Evangelho Qiiadrangular de Alagoinhas

A data da fundação foi ft1}511975 - ...^r^ Í^i r^
oprimeiropastorfoiJosélnáciodePaula,eosegundofoiJosé
Conceição, e agora o atual e Miguel Simoura'

Endereço: oitava Travessa Severino Vieira, S/N, Jardim Petro|ar.

PastorPresidente/SuperitendetiteReverendoMiguelSimoura.

Segunda lgreja do Evangelho Quadrangular de Alagoinhas

No dia 1B de abril de 1g81, na cidade de Alagoinhas/Ba, foi fundada a

lgreja do Evangelho Quadrangular da Praça da Saudade, oriundos da

primeira lgreja oà Evangelho Quadrangular do Bairro Petrolar' Um pastor

por nome Jorge Oliveiral Íoi designado pelo entâ9 líder Pastor José lnácio

de paula, para iniciar um trabalht na Praça da Saudade, no Barreiro' em

virtude de alguns menrbros que membravam na primeira lgre.ia morarem

no mesmo local citado acima, diminuindo assim, a distância da extensão

da Quadrangular e fundaram então a segunda lgreja do Evangelho

Quadrangular no município de Alagoinhas, ao longo do tempo sendo

consolidado através dos irmãos que corroboravam com a estrutura física

e esprritual da congregação'

Anos depors, sai o pastor Jorge da lideranÇa passando para o pastor

Wilson Ferrazque leva um periódo de tempo apascentando e liderando a

igráu prrrrndo alguns anos chega na cidade. o terceiro pastor que

assumiria está igrejã vindo da cidãde de Jequié com a sua família' o

Reverendo Antoõio Carlos Pereira da Silva, no ano de 1997, liderando a

mesma até o ano de 2015 No dia 01 de Janeiro de 2016 assume a

liderança pastoral desta igreja, o Pastor Wellingtorr Antônio Souza Silva'

ate a presente data.

Pastor Presidente - lgreja do Evangelho Quadrangular - A casa da Fonte

Wellington AntÔnio Souza Silva'
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