
 Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020            

         

               Concede Título de Cidadão Balsamense 
ao Pastor Luis Carlos Braga. 

               O Sr. Ailton José Bereta, Presidente da 
Câmara Municipal de Bálsamo, Comarca de 
Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e 
ele promulga o seguinte DECRETO 
LEGISLATIVO. 

  

                                        Art. 1º - Fica concedido ao Pastor Luis Carlos Braga, o Título de 
Cidadão Balsamense, pelos relevantes serviços prestados a comunidade, especialmente por 
sua atuação à frente da Igreja do Evangelho Quadrangular em nosso município. 

                                        Art. 2º - A Mesa da Câmara Municipal providenciará diploma artístico, 
que será outorgado ao ilustre cidadão, em sessão desta Edilidade, em data a ser definida 
posteriormente. 

                                        Art. 3º - As despesas com a execução do presente Decreto 
Legislativo, correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal.  

                                        Art. 4º - Este Decreto Legislativo, entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  

                                        Sala das Sessões vereador Antonio Castilho, 30 de Outubro de 2020. 

Vereadores: 

Bruno César Xavier de Carvalho - DEM                   João Pedro Pereira - MDB 

José Haroldo M. Lourenço - MDB                           Paulo Sérgio Zaniboni - PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

                      Apresentamos esse projeto em reconhecimento aos 34 anos de trabalho do 
Pastor Luis Carlos Braga à frente da Igreja do Evangelho Quadrangular em nosso município. 
                      Antes mesmo da igreja existir em nossa cidade, em 1975 o Pastor Braga já atuava 
em nossa cidade. Ele vinha de Mirassol, onde morava, para fazer seus trabalhos na casa dos 
Irmãos Julio Ferreira e Benedita, localizada na rua Sergipe, no bairro Jardim Canova. 
                      No início dos anos 1980 a Direção da Igreja Quadrangular transferiu o Pastor 
Braga para Jales, e em 1986 ele retornou para Bálsamo, onde pregou até se aposentar, em 07 
de agosto deste ano. 
                      Em Bálsamo, o Pastor Braga realizou mais de 200 batismos e 40 casamentos. Os 
eventos de evangelização organizados por ele no Ginásio de Esportes chegavam a reunir mais 
de 700 fiéis da região. Foi vice-presidente do Conselho de Pastores do município entre 2013 e 
2019. 
                      Realizou incontáveis trabalhos de caridade, ajudando aos mais necessitadas, e 
também dezenas de festas para as crianças. No início dos anos 1990 promoveu a ampliação do 
templo e construção de uma casa nos fundos da igreja, que fica na rua Alexandre Piva. 
                      O Pastor Braga é casado com a Pastora Conceição da Silva Braga. Eles têm três 
filhas, sete netos e três bisnetas. 


