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MESA DA C. M. /P  33 	— 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO. 02 /2021. 

"Dispõe sobre a Outorga de Titulo de Cidadão 
Paulo Afonso ao Senhor Luiz Carlos Rivero 
Junior". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, 
aprova: 

Art. 1° - Fica concedido o titulo cidadão da Cidade de Paulo Afonso ao 
Senhor Luiz Carlos Rivera Junior, pelos relevantes serviços prestados à sociedade de 
Paulo Afonso, em especial ao social e cultural no município. 

Art. 2° — As despesas decorrentes dos atos preparatórios para a entrega do 
Título mencionado no Art. 1° correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara 
Municipal de Paulo Afonso. 

Art. 3° - A entrega do Título dar-se-á em Sessão Solene desta Casa 
Legislativa, nos termos do que dispõe seu Regimento Interno. 

Art.4°- Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art.5° -Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 14 de abril de 2021. 

Alb 	stino Farias 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Justificativa 

Nascido em 30 de abril de 1965, na cidade do Rio de Janeiro, casado, com Simone 
Pereira da Silva Rivero, Missionária Evangélica, pastor evangélico, presidente da Igreja 
Batista Matenay nesta cidade desde 2011. Se converteu ao Senhor Jesus Cristo à 25 
anos e é pastor à 10 anos, pai de 04 filhos, todos cristãos. São eles: Fábio Vieira Rivero, 
Felipe Vieira Rivero, Natasha Vieira Rivero e Lucas Pereira da Silva Rivero, Bacharel em 
Teologia pela FATIN. Vem a Paulo Afonso desde 2000, fazendo missão, e pregando a 
palavra de Deus. Exatamente no ano de 2010 ficou viúvo e decidiu abandonar seu 
trabalho na Prefeitura de Rio das Ostras para se entregar de corpo e alma a obra de Deus. 
Assim pediu licença sem vencimento de seu trabalho e veio só para a cidade de Paulo 
Afonso com a responsabilidade de pastorear a Igreja Batista Chama Viva, assim o fez por 
exato 1 ano, quando o Senhor o escolheu para assumir um novo Ministério, e assim 
nasceu a Igreja Batista Matenay. 

Em outubro de 2011, dá-se início a IGREJA BATISTA MATENAY. 
Advinda de duas propostas desafiadoras de pastorear a junção de 02 (duas) 
Igrejas, totalmente distintas, as quais foram: Igreja Ágape e CIEB — 
Comunidade Evangélica do Brasil. 

Desafio este aceito, que teve sua sede inaugural, localizada a Rua São 
Francisco, Centro da cidade, repleta de dificuldades, todavia, recheada de 
Fé e esperança nas promessas do Senhor. 

Sua trajetória é marcada por lágrimas, perdas, porém, agraciada por 
Conquistas que aos olhos humanos, são realmente improváveis, mas traz em 
Sua bagagem o combustível da fé como parâmetro principal. 

Labutando sempre para que a Palavra de Deus e seus compromissos sejam 
Devidamente honrados, quando tudo aperta, os valentes soldados Líderes 
Juntamente com seus membros, arregaçam as mangas e realizam seus 
Eventos (almoços, bazares, festivais, chás, etc.) e Jesus honra; 

O sobrenatural de Deus sempre surge, do imaginável, aos 45 minutos do 
Segundo tempo, mas, chega, afinal a fé precisa ser exercitada 
Constantemente. 

Sempre no direcionamento e em obediência a Palavra de Deus, a igreja 
Começa a crescer espiritualmente e em número de membros. Com  este 
Advento, há a necessidade de mudança de espaço. 



10 ANOS-A Luz da Bíblia 
Em 2012, o desafio era a sede ser transferida para o Perpétuo do Socorro, 

Bairro marginalizado e tido como violento. 
Assim sendo, ocorreu resistência por parte de alguns membros, recuando 

Ao chamado, todavia, isso não foi motivo para desmotivar o propósito do 
Senhor que é o ministério da Reconciliação. II Corintios 5. 18-19; 

Com um espaço físico maior, próximo de pessoas sedentas do Senhor, 
Começamos o trabalho evangelistico, no cumprimento do IDE. 

Imperioso destacar que, a igreja é em sua integralidade movida pela FÉ, 

ISSO É O QUE PODEMOS CHAMAR DE EXERCÍCIO DA FÉ. 

Diante da delicada situação do bairro, necessário foi a criação de várias 
Programações voltadas ao evangelismo como: cultos na quadra do bairro, 
Arrecadação de alimentos para compartilhar entre os mais carentes, 
Bazares, evangelismo na madrugada com distribuição de alimentos para 
Moradores de rua, festivais, etc., exemplo buscado na igreja de Atos, o qual 
Os irmãos se ajudavam conforme a necessidade de cada um. 

Com um trabalho diferenciado em Cristo, o alvo primordial da Matenay, 
São vidas que estão sendo destruídas pelas drogas, famílias com histórico 
Avassalador, entre outros problemas sociais existentes. 

O Ministério que vive as dádivas do Senhor, apesar de sua pouca idade de 
Existência, está imbuída no amadurecendo ESPIRITUAL visando o alvo 
Que é Cristo. 

Imperioso aduzir que, apesar de todas as dádivas, muitas foram e são as 
lutas enfrentadas, muitas são as dificuldades, porém a certeza de que um 
DEUS que é o dono da IGREJA, jamais abandona o filho que não recua. 

O que tem impulsionado a IGREJA BATISTA MATENAY, ao longo 
desses 10 (dez) anos são as promessas do Senhor, que seguramente em seu 
devido tempo irão se cumprir. Eclesiastes 3.1. 
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