quarta-feira, 25 de maio de 2016
Item 17 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Solicita a
CONVOCAÇÃO do Exmo. Senhor Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Senhor Alexandre de Moraes, para
prestar informações sobre o possível envolvimento de policiais
militares na morte da Sra. Luana Barbosa dos Reis, no município
de Ribeirão Preto.
Item 18 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi Solicita a CONVOCAÇÃO do Exmo. Sr. Secretário de Segurança
Pública do Estado de São Paulo, para que preste esclarecimentos sobre a reintegração de posse, sem ordem judicial, de
escolas ocupadas por alunos, amparada unicamente por mera
orientação da Procuradoria-Geral do Estado.
Item 19 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi Solicita a CONVOCAÇÃO do Procurador-Geral do Estado, Elival
da Silva Ramos, a fim de que preste esclarecimentos sobre a
reintegração de posse, sem ordem judicial, de escolas ocupadas
por alunos, amparada unicamente por mera orientação da PGE.
Item 20 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Solicita
que esta Comissão oficie o Senhor Secretário de Segurança
Pública, Sr. Mágino Alves Barbosa Filho, o Defensor Público
Geral Sr. Davi Eduardo Depiné Filho e o Procurador Geral de
Justiça Sr. Gianpaolo Poggio Smanio, para que forneçam as
seguintes informações: a) Qual a justificativa para o procedimento da Polícia Militar de Bauru no dia 15 de maio de 2016
contra jovens estudantes do Jardim Panorama da cidade de
Bauru? b) Havia um mandado judicial autorizando a entrada
dos policiais na "república dos estudantes"? c) Houve um disparo de arma de "elastômetro" mais conhecida como "bala de
borracha"? O que levou a Polícia Militar a efetuar este disparo?
d) Há ainda relatos de "golpes de cassetetes" contra os estudantes? Qual o motivo do abuso? Não houve excesso?
Para ciência:
Item 21 - Ofício Especial nº 91/2016 - ECF/GAB/CD - do
Deputado Federal Eli Correa Filho, encaminhando para a Assembleia Legislativa o Relatório de Atividades de 2015 da Comissão
de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.
Item 22 - Ciência da resposta do Excelentíssimo Senhor
Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, à
Moção nº 134/2015, de autoria desta Comissão.
Item 23 - Ofício nº 049/2016 do Conselho Estadual de
Assistência Social (CONSEAS/SP) - Encaminha o "Relatório de
Gestão 2015 do Conselho Estadual de Assistência Social, que
apresenta de forma suscinta a estrutura, o funcionamento, as
ações desenvolvidas, as deliberações aprovadas e os resultados
alcançados no exercício de 2015.
Item 24 - Memorando do Gabinete do Deputado Coronel
Telhada comunicando à Comissão a relação de agentes responsáveis pela aplicação da lei mortos no mês de abril de 2016:
Assassinados por bandidos - 10 policiais militares, 1 policial
civil; Suicídios: 3 agentes de escolta e vigilância penitenciária,
3 policiais militares.
Item 25 - Ofício SEDPCD/GS nº 88/2016 - Encaminha
Relatório da Comissão de Avaliação das Organizações Sociais
de Atendimento ou Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, relativa à análise da execução do segundo semestre
de 2015, dos três contratos de gestão desta pasta, para conhecimento da ALESP.
Item 26 - Ofício ACER nº 036/2015 encaminhando o Relatório de Atividades 2015 e o Plano de Trabalho de 2016, para
ciência das ações da Associação de Apoio à Criança em Risco
- ACER Brasil.
Item 27 - Ofício nº 020/2016 do Conselho Estadual do
Idoso - CEI/SP, encaminhando o Relatório de Atividades de
2015.
Item 28 - Resposta da Secretaria de Desenvolvimento
Social à Indicação nº 1582/2014 da CPI do Desaparecimento
de Pessoas.
Item 29 - Resposta do Exmo. Sr. Governador à Indicação nº
1585/2014 da CPI do Desaparecimento de Pessoas.
Item 30 - Resposta do Exmo. Sr. Governado à Indicação nº
1586/2014 da CPI do Desaparecimento de Pessoas.
Item 31 - Resposta do Exmo. Sr. Governador à Indicação nº
1588/2014 da CPI do Desaparecimento de Pessoas.
Item 32 - Resposta do Exmo. Sr. Governador à Indicação nº
1590/2014 da CPI do Desaparecimento de Pessoas.
Item 33 - Resposta do Exmo. Sr. Governador à Indicação nº
1591/2014 da CPI do Desaparecimento de Pessoas.
Item 34 - Resposta do Exmo. Sr. Governador à Indicação nº
1592/2014 da CPI do Desaparecimento de Pessoas.

COMISSÃO DE ASSUNTOS DESPORTIVOS
COMUNICADO
COMUNICO às Senhoras Deputadas e aos Senhores Deputados abaixo relacionados, membros deste Órgão Técnico, a
realização de uma Reunião Ordinária dia 25/05/2016, quartafeira, às 15:30 horas, no Plenário Tiradentes, com a finalidade
de apreciar a pauta anexa e tratar de assuntos de interesse da
Comissão.
Membros Efetivos
Membros Substitutos
Célia Leão
PSDB
Carlos Bezerra Jr.
Hélio Nishimoto
PSDB
Welson Gasparini
Alencar Santana Braga
PT
Ana do Carmo
Luiz Fernando
PT
João Paulo Rillo
Aldo Demarchi
DEM
Rogério Nogueira
Abelardo Camarinha
PSB
Caio França
Chico Sardelli
PV
Roberto Tripoli
Itamar Borges
PMDB
Jorge Caruso
Wellington Moura
PRB
Sebastião Santos
Paulo Correa Jr
PEN
Gileno Gomes
PSL
Sala das Comissões, em 20/05/2016.
Deputado Wellington Moura - Presidente

COMISSÃO DE ASSUNTOS DESPORTIVOS
2ª Reunião Ordinária 25 de Maio de 2016 às 15:30 horas
no Plenário Tiradentes.
Presidente: Deputado Wellington Moura
1 - Projeto de lei 627/2015 - Deputado Igor Soares - Dispõe
sobre a obrigatoriedade da execução do Hino Estadual de São
Paulo em todos os eventos esportivos realizados dentro do
Estado logo após a execução do Hino Nacional Brasileiro. Deputado Paulo Correa Jr - favorável - C.L., L.F.
2 - Projeto de lei 953/2015 - Deputado Raul Marcelo - Estabelece a democratização e controle social sobre as entidades
responsáveis pelo futebol no Estado. - Deputado Itamar Borges
- contrário

COMISSÃO DE ASSUNTOS DESPORTIVOS
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
2ª Reunião Ordinária 25 de Maio de 2016 às 15:30 horas
no Plenário Tiradentes.
Presidente: Deputado Wellington Moura
3 - Projeto de lei 1585/2015 - Deputado Hélio Nishimoto (CONCLUSIVA) Institui o "Dia Estadual do Rugby". - Deputado
Chico Sardelli - favorável ao projeto com emenda apresentada
pela CCJR
Item 4 - Requerimento de autoria do Deputado Wellington
Moura que solicita a convocação do Sr. Carlos Augusto de
Barros e Silva, Presidente do São Paulo Futebol Clube, para que
esclareça a esta Comissão sobre a grade do anel inferior da
arquibancada do Estádio do Morumbi, que cedeu no dia 11 de
maio do corrente ano e derrubou torcedores que caíram de uma
altura de aproximadamente três metros.
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Debates
13 DE MAIO DE 2016
26ª SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO
AO DIA DO CÍRCULO DE ORAÇÃO
Presidente: ADILSON ROSSI

RESUMO
1 - ADILSON ROSSI
Assume a Presidência e abre a sessão. Informa que o
presidente Fernando Capez convocara a presente sessão
solene, a requerimento do deputado Adilson Rossi,
ora na condução dos trabalhos, com a finalidade de
"Comemorar o Dia da Oração". Convida o público a ouvir,
de pé, o "Hino Nacional Brasileiro". Nomeia as autoridades
presentes. Menciona que o projeto de lei que criou o Dia da
Oração no Estado fora de autoria do ex-deputado estadual
Marcelo Bueno. Tece considerações acerca da importância
e do poder da oração. Convida o pastor Delfino Brunelli
Junior para fazer uma oração. Anuncia apresentação da
cantora Kátia Nascimento; e, na sequência, apresentação
musical do coral de irmãs do Círculo de Oração do
município de Cubatão. Convida o pastor Luiz Francisco dos
Santos para fazer leitura bíblica. Anuncia apresentação da
música "Quão Grande é Meu Deus", cantada pelo grupo
de irmãs do Círculo de Oração da Vila Guarani.
2 - SARAH VIRGÍNIA SILVA E SILVA
Pastora e presidente da Comadespe feminina, discorre
sobre a distribuição dos Círculos de Oração no Brasil e no
mundo. Descreve como surgiu o Círculo de Oração, cuja
importância destaca. Agradece a iniciativa de realização
da solenidade.
3 - PRESIDENTE ADILSON ROSSI
Faz reflexão sobre a dádiva da vida. Anuncia apresentação
da música "Poder da Oração", cantada por Gleiciane.
Convida o pastor Moacir Paula de Oliveira para fazer uma
oração.
4 - CARLOS ROBERTO SILVA
Pastor, cumprimenta todos os presentes. Discorre sobre a
importância da comemoração do Dia do Círculo de Oração,
bem como da prece na vida das pessoas. Agradece a
oportunidade em nome da Comadespe.
5 - RAFAEL ROSSI
Mestre de Cerimônias, anuncia a entrega de placas ao
pastor Carlos Roberto Silva e a diversas irmãs presentes
na solenidade.
6 - PRESIDENTE ADILSON ROSSI
Anuncia a exibição de vídeo e, concomitantemente,
convida o público a cantar o "Hino Falar com Deus".
Afirma que a cerimônia abençoara esta Casa. Elogia a
determinação dos presentes que vieram de longe para a
solenidade. Convida o pastor Eudes Ângelo para fazer uma
oração. Faz agradecimentos gerais. Encerra a sessão.
***
- Assume a Presidência e abre a sessão o Sr. Adilson Rossi.
***
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Havendo
número legal, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
Com base nos termos da XIV Consolidação do Regimento
Interno, e com a aquiescência dos líderes de bancadas presentes em plenário, está dispensada a leitura da Ata.
Meus nobres pastores, irmãos e irmãs aqui presentes, esta
sessão solene foi convocada pelo presidente efetivo desta Casa,
nobre deputado Fernando Capez, atendendo solicitação deste
deputado, com a finalidade de comemorar o Dia do Círculo de
Oração. Esta data está inserida no calendário do nosso Estado,
um projeto de lei apreciado neste Parlamento, aprovado neste
Parlamento, e sancionado pelo Sr. governador do Estado. É a Lei
16.678, de 6 de fevereiro de 2004, que institui o Dia do Círculo
de Oração.
Gostaria de informar aos presentes que esta sessão solene
está sendo transmitida ao vivo pela TV Web, e será transmitida
pela TV Assembleia, no próximo domingo, dia 15, às 9 da noite,
pela NET, canal 7; pela TV Vivo, canal 66 analógico e 185 digital;
e pela TV digital aberta canal 61.2.
Gostaria de convidar a todos os presentes para que, de
pé, cantemos juntos com a Banda da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, sob a regência do 1º sargento Miquéias, o Hino
Nacional Brasileiro.
***
- É entoado o Hino Nacional Brasileiro.
***
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Vamos aproveitar este momento tão importante. Temos aqui a participação
da Banda Militar do Estado de São Paulo, e não dispensaremos
vocês, por conta de um prévio acordo feito com o sargento
Miquéias. Queremos ouvi-los uma vez mais, desta feita executando um belo hino que todos nós conhecemos e cantamos,
porque servimos a um Jesus que é vencedor. Ele vence sempre;
continua vencendo. Vamos ouvir a banda executar o “Hino
Vencendo Vem Jesus”.
***
- É feita a apresentação musical.
***
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Esta Presidência agradece à Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
na pessoa do 1º sargento Miquéias. Muito obrigado. Que Deus
acompanhe a sessão ricamente. Eu gostaria de fazer menção
aos convidados ilustres que compõem esta Mesa: João de Oliveira Gomes, que representa o conselheiro Dr. Dimas Ramalho,
presidente do Tribunal de Contas do estado de São Paulo, muito
obrigado, leve o nosso abraço ao conselheiro Dimas, meu particular amigo; quero registrar com alegria a presença do pastor
Delfino Brunelli Júnior, presidente do Ministério São Paulo,
muito obrigado pela sua presença e pela prova de amizade.
Está aqui o meu amigo de alguns anos, pastor Luiz Francisco
dos Santos, um dos diretores da Comadespe e presidente da
Assembleia de Deus de Taubaté. Nós tivemos a oportunidade
de trocar algumas palavras hoje, e cheguei à conclusão de que
estou ficando velho, pastor Luiz, enquanto o senhor continua
cada vez mais moço. Muito obrigado pela sua presença, que
muito nos honra.
Tenho alegria também em registrar a presença do pastor
Leônidas José do Nascimento, presidente da Assembleia de
Deus de São Miguel Paulista. É um grande amigo, que Deus o
abençoe; é muito bom revê-lo e abraçá-lo. Está aqui também
meu particular amigo, pastor Eudes Ângelo, presidente da
Assembleia de Deus Fidelidade em São Bernardo do Campo
- uma igreja nova, porém linda. Tive o privilégio de estar com
ele há duas semanas. É muito bom recebê-lo aqui, pois sua
presença enriquece nossa cerimônia. Outros pastores ainda vão
chegar; registrarei seus nomes. Está conosco o pastor Levi, meu
amigo de muitos anos e um dos diretores da Comadespe.

Só para acrescentar às informações que já demos: um
projeto de lei instituiu aqui - pastor Carlos, o senhor conhece
bem - o “Dia do Círculo da Oração”, que faz parte do calendário do nosso estado. Esse projeto de lei foi apresentado pelo
nosso amigo, o então deputado Marcelo Bueno, com quem o
Levi trabalhou. É um grande amigo, e o senhor também. Tive
o grande privilégio de presidir a sessão aqui na Assembleia no
dia em que esse projeto foi pautado e votado. É uma referência
que eu gostaria de fazer, até pela significância que o deputado
Marcelo Bueno teve nesta Casa e continua tendo como nosso
amigo. Levi, que Deus te abençoe; é muito bom recebê-lo aqui.
Vamos dar continuidade à nossa cerimônia. Já pedi permissão ao Cerimonial. Vou quebrar alguns protocolos, porque
temos que misturar uma sessão solene com um culto de louvor
a Deus. Estamos aqui e vamos fazer jus ao que a data diz: “Dia
do Círculo de Oração”. Nunca houve tanta necessidade, no Brasil, de se orar como agora.
O Brasil precisa orar. Esta Nação precisa buscar a Deus. Nós
sabemos que os problemas da Nação são graves e grandes. Os
governantes, por si só, não serão capazes de resolvê-los, mas o
Deus a quem nós servimos tem poder para abençoar a nossa
Nação.
A palavra de Deus ainda vale para este dia, para esta noite:
“Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e
buscar a minha face, Eu ouvirei dos Céus, perdoarei os seus
pecados e sararei a sua terra.”
Nós estamos aqui, pastor Carlos, para dizer, junto com a
Comadespe, o Ministério São Paulo, a AD Fidelidade e a Cieadespel, que o Brasil tem cura e a cura está nas mãos desses
homens e dessas mulheres que oram. Então, este é um momento especial. (Palmas.)
Já que estamos em uma sessão solene que trata de oração,
não seria justo nem sábio dar prosseguimento, agora que já
cumprimos os protocolos da abertura desta sessão, sem orarmos
a Deus. Quero convidar o pastor Delfino Brunelli Júnior para que
utilize este microfone, aqui, e, junto com todo este povo, ore a
Deus, pedindo a bênção do Senhor para cada um de nós.
O SR. DELFINO BRUNELLI JÚNIOR - Como bom assembleiano, a paz do Senhor para todos! Amém? Vamos ficar em
pé. Oremos.
***
- É feita a oração.
***
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Eu gostaria,
também, de registrar, aqui, com muita satisfação, a presença do
nobre vereador Fábio Moura. Esteve aqui e participou conosco.
Fica registrada a passagem do vereador da cidade de Cubatão
pela nossa sessão solene.
Nós vamos ouvir, neste momento, uma música, um hino,
que será cantado pela Kátia Nascimento. Convido a Kátia. Por
gentileza, você pode ocupar esta tribuna, se quiser, para que o
povo a veja. Fique à vontade. A Casa é sua.
A SRA. KÁTIA NASCIMENTO - A paz do Senhor Jesus a
todos os irmãos que estão presentes aqui, nesta noite! Vamos
adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de
toda honra e de toda glória.
***
- É feita a apresentação musical.
***
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Deus abençoe
a irmã Kátia Nascimento pela sua brilhante participação aqui
hoje, que Deus continue ungindo a sua voz, ela é abençoada.
Vamos neste momento ouvir o grupo de senhoras e irmãs
que veio da cidade de Cubatão. Elas vão louvar a Deus e nós
vamos ouvi-las e adorar a Deus com elas. Saíram de Cubatão no
final da tarde. Não é um esforço pequeno, é um esforço grande.
Obrigado pastor Carlos.
Que Deus recompense essas irmãs, que Deus recompense
vocês. Vamos ouvi-las com muita alegria, neste mesmo espírito
em que nós estamos. Uma sessão solene com o gostinho da
presença de Deus, isso é muito bom.
***
- É feita a apresentação musical.
***
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Que Deus
abençoe as nossas irmãs da cidade de Cubatão. Que o mesmo
Deus que trouxe vocês em paz até aqui os devolva em paz em
Cubatão, com uma grande benção de Deus como recompensa
do esforço de vocês.
Quero, com satisfação, registrar a presença do pastor
Moacir Paula de Oliveira. Pastor Moacir é meu amigo, e, se é
meu amigo, é gente boa. Ele é presidente do Ministério de São
Mateus. Muito obrigado pela sua prova de amizade, pelo seu
carinho e por ter atendido o nosso convite ainda que de última
hora. Tudo aqui foi de última hora, mas o senhor é um homem
de coração. É muito bom tê-lo aqui. A sua presença engrandece
e abrilhanta a nossa sessão solene. Que Deus te abençoe grandemente.
Nós vamos convidar o pastor Luiz Francisco dos Santos
para que faça, com todos nós, a leitura bíblica.
O SR. LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS - Cumprimentamos
a todos. Boa noite na paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Assentados como vocês estão, vamos ler a Palavra de Deus neste
momento. É a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja
que estava na cidade de Éfeso, capítulo 6º, versículo 10 até o
versículo 18.
Está escrito assim:
***
- É feita a leitura de Efésios 6:10 a 18.
***
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Que Deus
abençoe o pastor Luiz Francisco.
Nós vamos, com alegria, ouvir o grupo de irmãs que veio
de Vila Guarani louvar a Deus. Nós vamos ouvi-las cantar. Louvem a Deus. Enquanto elas cantam, nós louvamos a Deus. Essas
são as mulheres que dedicam parte do seu tempo à oração.
Deus tem ouvido a oração dessas mulheres. É uma pena, meu
querido pastor Carlos, que nós não poderemos ouvir todas, porque se nós fôssemos, pastor Bruneli, franquear uma oportunidade para colher testemunho dessas mulheres, daquilo que Deus
tem feito através da oração, nós passaríamos aqui a noite toda,
com certeza. São mulheres que oram, e Deus ouve. Louvamos a
Deus por vocês, continuem dando a nós, pastores, essa cobertura de oração, à igreja e ao nosso País. Cantem, louvem a Deus.
***
- É feita a apresentação musical.
***
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - E o Senhor
digne-se em abençoar as nossas irmãs de Vila Guarani, e que
abençoadas como vocês são, seja também o vosso pastor. Deus
abençoe. Que o Senhor recompense o esforço dessas abnegadas servas do Senhor.
Esta Presidência quer registrar também com muita alegria
a presença do pastor Francisco Damião da Silva, meu amigo
pastor Francisco, pastor presidente da Assembleia de Deus da
cidade de Suzano. Pastor Francisco que bom ter o senhor aqui.
O senhor abrilhanta nossa sessão solene. Que Deus o abençoe e
recompense o seu esforço.
Quero convidar agora, para que ocupe a nossa tribuna,
a presidente da Comadespe Feminina, pastora Sarah Virgínia
Silva e Silva, por gentileza. A pastora Sarah Virgínia Silva e Silva
tem a liberdade de ocupar essa tribuna e usar o tempo que lhe
for necessário. Fique à vontade. Use a palavra. Nós vamos com
total atenção ouvi-la, ela que representa toda a ala feminina da
Comadespe. Temos outras diretoras aqui do departamento da
Comadespe Feminina, mas a irmã Sarah Virgínia Silva e Silva
representa todas vocês hoje.

São Paulo, 126 (95) – 15
A SRA. SARAH VIRGÍNIA SILVA E SILVA - Exmo. Sr. deputado Adilson Rossi, digníssimo presidente desta sessão solene,
senhoras e senhores, a paz do Senhor. Foi com imensa satisfação, honra e privilégio que recebi o convite para ser oradora
deste ato solene tão significante para a nossa sociedade paulista, em especial para a Comunidade Evangélica de Confissão
Pentecostal.
Na história das Assembleias de Deus do Brasil o Círculo
de Oração é um marco que já completou 74 anos de vida. O
trabalho fundado em Recife, no dia 6 de março de 1942, em
Pernambuco pela irmã Albertina Bezerra Barreto, falecida no dia
14 de agosto de 2008, aos 94 anos, hoje abrange todo o Brasil
em várias denominações pentecostais e se expandiu também a
outros países, como Argentina, Estados Unidos e Japão.
Como surgiu o Círculo de Oração? A enfermidade da menina Zuleide, filha de Albertina Bezerra Barreto, foi a maneira pela
qual Deus utilizou para chamá-la para uma tão grande obra. A
menina não andava, não falava e os especialistas pelos quais
foi consultada deram-lhe apenas oito anos de vida. Com fé em
Jesus Cristo, médico dos médicos, Albertina Bezerra Barreto
convocou algumas senhoras de sua igreja, no bairro recifense
da Casa Amarela para ajudá-la em oração. Sete irmãs se prontificaram: Cecita Colaço, Malphara Bezerra, Maria do Carmo,
Antônia Viegas, Ana de Souza, Otávia Pessoa, e Maria José.
Marcaram a primeira reunião para o dia 6 de março, de 1942.
Estava assim iniciada uma nova e marcante atividade na igreja
do Senhor, o Círculo de Oração. E cumprindo-se a promessa de
Deus na vida da irmã Albertina Bezerra Barreto, sua filha Zuleide cresceu, andou e viveu até os 49 aos de idade.
A escolha do nome. O nome, de acordo com relatos colhidos da fundadora, foi colocado por causa de um folheto cujo
texto explicava que a oração era como os círculos nos céus.
Quando estávamos orando lembrei-me da mensagem e disse:
“Vamos circular os céus com as nossas orações.”
E como surgiu o Círculo de Oração em Cubatão e na Baixada Santista? No ano de 1961 quando chegou de Pernambuco a
irmã Maria Natividade de Oliveira, carinhosamente conhecida
como irmã Nati, ela estranhou muito não existir em Cubatão
o Círculo de Oração, já naquela época, uma tradição em seu
estado de origem. A irmã havia feito um voto a Deus que, por
bênçãos já recebidas por parte do Senhor, jamais se afastaria
do Círculo de Oração, sendo que pela não existência desse
trabalho na igreja em Cubatão, certo constrangimento se fazia
sentir em seu coração.
Nessa altura, a irmã Nati que morava nos fundos do templo situado na rua 15 de Agosto, no antigo Largo do Sapo,
começou a fazer orações dentro de casa, todas as terças-feiras,
no mesmo dia e horário em que se reunia o Círculo de Oração
em São Lourenço da Mata - Pernambuco. Outras irmãs que
também vieram de Pernambuco começaram a acompanhar
essas orações. A saber: irmã Germana, irmã Angelita Napoleão
de Aborim, irmã Maria de Lourdes Norberto e irmã Maria
Natanael.
O pastor na época, o irmão Henrique Lelis, ao saber dessas
orações no fundo da igreja procurou a irmã Nati para saber
qual era o objetivo daquela atividade, ocasião em que foi esclarecido que o objetivo era Deus abençoar os esposos das irmãs,
os filhos, a família em geral, a igreja, os pastores, enfim, por
todo e qualquer tipo de problema, sendo esclarecido também
que no Estado de Pernambuco esse trabalho já era tradicional.
O pastor Henrique Lelis foi a Santos falar com o pastor
João Alves Corrêa, então presidente da Assembleia de Deus
em Santos, a igreja pioneira no estado de São Paulo, o qual
veio imediatamente a Cubatão conversar com a irmã Nati em
sua residência. Após todos os esclarecimentos necessários foi
autorizado pelo pastor presidente o início oficial do Círculo de
Oração na cidade de Cubatão.
Foram escaladas como dirigentes a irmã Germana, como
primeira, e a irmã Maria Anunciada, como segunda. A irmã
Maria Anunciada está no nosso meio aqui. Glória a Deus! Dê
um sinal irmã Maria Anunciada. Glória a Deus! (Palmas.) Concessionária na época, estavam em atividade as duas igrejas,
sendo uma na rua 15 de Agosto e a outra no local onde hoje
é a rua Assembleia de Deus, nº 251. Logo também começou o
Círculo de Oração na rua Assembleia de Deus, tendo como sua
primeira dirigente a irmã Ramona Trigo França, que foi sucedida
pela irmã Terezinha Saloes Conceição, e na sequência pela
irmã Maria Lizete dos Santos Silva, esposa do pastor Josias de
Almeida.
Hoje, pela misericórdia do Senhor, sirvo como coordenadora-geral da Ufadec, que é a União Feminina da Assembleia
de Deus de Cubatão, onde recebo a cooperação de diversas
companheiras, tanto na Igreja sede como nas congregações.
Registra-se que, partindo de Cubatão, a instituição Círculo de
Oração foi expandindo-se por toda a Baixada Santista, pelo
litoral norte e sul.
Registro aqui minha gratidão a Deus pelo trabalho árduo
de fé e empenho das minhas companheiras, mulheres guerreiras de oração, em cerca de mais de cem ministérios das Assembleias de Deus espalhadas por todo o estado de São Paulo,
representadas aqui pelas mulheres da Comadespe feminina, a
qual tenho o privilégio dado por Deus de presidir. Em nome dessas mulheres cumprimento todos os círculos de oração de todos
os ministérios das Assembleias de Deus, de todas as convenções
assembleianas, bem como de todas as matizes pentecostais.
Desde o seu início, o Círculo de Oração é semelhante a um
exército em marcha, preparado para a guerra. A Igreja sabe que
pode avançar contra o inimigo, pois conta com uma retaguarda
composta por um batalhão de mulheres que, em oração, se prepara para auxiliá-la na peleja contra o mal.
Somadas à Igreja Evangélica e à Assembleia de Deus no
Brasil, hoje com 105 anos, muitas outras denominações pentecostais são marcadas com muitos milagres, curas, batismos no
Espírito Santo e vidas restauradas pelo clamor e pela oração de
mulheres de fé que frequentam o Círculo de Oração, dobrando
os joelhos em favor dos aflitos, das lideranças, dos missionários,
dos lares e de todos que confiam que Deus ouve e atende.
A Bíblia Sagrada nos orienta: “Orai sem cessar, orando em
todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando
nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos”.
Jesus, nosso mestre, orou: “E aconteceu que, naqueles dias,
subiu ao monte a orar e passou a noite em oração”.
Sendo assim, hoje é dia de festa, é dia de agradecimentos
e ações de graça, pois o Círculo de Oração está sendo homenageado pela sociedade paulista. Registro aqui o agradecimento
de toda a comunidade evangélica pentecostal do estado de
São Paulo ao deputado estadual Adilson Rossi, nosso irmão
em Cristo e pastor, por esta brilhante propositura, e ao senhor
deputado estadual Fernando Capez, mui digno representante
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela pautação da causa.
A todos vocês, a gratidão sincera deste exército de mulheres de oração. Saibam que assumimos aqui um sério compromisso de cumprir nossa missão bíblica de orar por todas as
autoridades constituídas, mas em especial, com muito carinho,
por aquelas que, como vocês, reconhecem o valor da oração.
Salve o Dia do Círculo de Oração no Estado de São Paulo. A
Deus, toda glória.
O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Muito obrigado, irmã Sarah Virgínia, presidente da Comadesp feminina, que
falou em nome de todas as senhoras que aqui estão presentes.
Que Deus abençoe a sua vida de maneira muito especial.

