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titui no Municipio de Alagoinhas, o Dia
reja do Evangelho Quadrangular e dá

cias".
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atribuiçÕes que
icipal de Alagoirrhas,
lhe são conÍeridas por

Estado da Bahia, usando de suas
Lei,

DECRETA:

Art. 10 - Fica instituído no Município de Alagoinhas, o Dia da lgreja do
Evangelho Quadrangular a ser comemorado, anualmente, no dia 02 de
julho

Parágrafo único .- A data, crr-a irrstituída, passará a constar do Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Municipio.

Art.2o - O Poder Executivo lúunicipal, através da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Turisrno, poderá participar da organização das
atividades alusivas e/oli comenroratrvas à data.

Art. 3o - Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicação.

Art. 40 - Revogan'r-se as itisr-losrçÕes em contrário.
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ESTADO DA BAHIA

|AIV|ARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

Sala das SessÕes, em 04

o,ffi,n
Vereador autor.

cle ;agosto de 2022. I
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Justificação ao Projeto de Lei no 04612O22'

Primeira lgreja do Evangelho Qr-iadrangular de Alagoinhas

A data da fundaçáo foi 1810511975 ^ -..^r^ Í^i rn

O primeiro pastoi íoi Jose tnácio de Paula' e o segundo foi José

Conceição, e agora o atual e Migrrel Simoura'

Endereço:oitavaTravessaSeverinoVieira,S/N,JardimPetrolar.

PastorPresidenteiSuperitendenteReverendoMiguelSimoura.

Segunda lgreja do Evangelho Quadrangular de Alagoinhas

No dia 1B de abril de 1981, na cidade de Alagoinhas/Ba, foi fundada a

lgreja do Evang"i.,o Q*cirangular da Praça ãa Saudade' oriundos da

Primeira lgreja do Evangelho QLradrangular do Bairro Petrolar' um pastor

por nome Jorge Oliveiral foi desrgnado"pelo entã^o lider Pastor José lnácio

dePaula,parainiciarumtrabalhonaPraçadaSaudade,noBarreiro,em
virtude de atguns mernbros que rrrembravam na primeira lgreja morarem

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

da Quadrangular e fundaram então a segunda lgreia do Evangelho

Quadrangular no municipio de Alagoinhas, ao longo do tempo sendo

consolidado através dos irmãos que corroboravam com a estrutura física

e esprritual da congregaçáu'

Anosdepois,saiopasiorjurgedalideranÇapassandoparaopastor
wilson Ferrazque leva um periodo de tempo apascentando e liderando a

ig;"j; passandã- rtgun, anos chega na ciclade. o terceiro pastor que

assumiria esta rgrà1ã vindo da cidàde de Jequie com a sua família, o

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

mesmaateoanode2al',írtudia0ldeJaneirode2016assumea
liderança pastoral desta igreja, c.r Pastor welirngtorr Antônio soçrza silva'

ate a Presente data.

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

Wellington AntÔnio Souza Sitva'
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ESTADO DA BAHIA
CÂIviaxn MIUNIcIPAL DE ALAGOII\tHAS

PARECER DA COMTSSÃO DE CONST|TUIçÃO,
JUSTTÇA E REDAÇÃO FTNAL AO PROJETO DE LEI No
046t2022.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, apos estudos
ao Projeto de Lei no 04612022, de autoria do Vereador Anselmo
Bal, que "lnstitui no município de Alagoinhas, o Dia da lgreja do
Evangelho Quadrangular e dá outras providências" opina pela sua
tramitação devido a sua constitucionalidade.

Sala oas

Ver. Jorge d_

EsteeonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

ões, em 06 de setembro de 2022.

ntcs Almeida - Presidente

- Relator

- Membro.
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