
< ^ ^ 5  C â m a r a
, **'■ r M u n icipal  

de G oiana
C A SA  P 1 MTO K»̂  ABRESJT

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° € i  k /2020

OUTORGA TÍTULO DE CIDADANIA 
GOIANENSE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Art. Io - Fica outorgado o título de Cidadania Goianense à Missionária 
MAURICÉLIA DIAS DA SILVA AMORIM.

Art. 2o - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, 
em 20 de julho de 2020.

r -  J >6 / n+i£OS?V)
^ •srn S e s s ã o

Av. M arechal Deodoro da Fonseca, 115 - Goiana-PE - CEP: 55900-000
Fone : (81) 3626-0141/Telefax: (81) 362«-0002 - CNPJ: 11.408.655/0001-10
_________________________Site : www .cam araeoiana.pci.eov.br_____________________

http://www.camaraeoiana.pci.eov.br


C Â M A R A  
M un icipa l  
d e  G oiana

CASA .JOSé P IN TO  A B R E U
JV «zasa d todos o s g o i a n g n e s es

JUSTIFICATIVA.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora.

A honrosa concessão da cidadania goianense a Missionária MAURICÉLIA DIAS 
DA SILVA AMORIM, representa preito de gratidão deste Poder Legislativo a esta 
cidadã, face ao seu notável trabalho frente a Igreja Igreja Evangélica Casa da 
Bênção, neste Município, sempre preocupado com o bem estar material e 
espiritual de seus irmãos.

A Missionária Mauricélia Dias da Silva Amorim, nasceu no dia 24 de maio de 
1955, na cidade de Paulista, neste Estado, portanto, contando atualmente com 
65 anos de idade, filha do casal Carlos Francisco da Silva, popularmente conhecido 
por "carrinho da praça" e de Creuza Dias da Silva a qual faleceu quando a 
homenageada contava, apenas, com oito anos de idade. Faz parte de uma família 
numerosa, pois, possui treze irmãos e uma vez que seus pais possuíam parcos 
recursos recursos financeiros, teve uma infância muito difícil.

Apesar das dificuldades que por muitas vezes faltava-lhe o fardamento e material 
escolar, não desistiu de seus sonhos e continuou a estudar, seguindo os 
ensinamentos de sua mãe, destacando-se em l 5 lugar em toda a classe, 
sobressaindO-se na disciplina matemática. Todo seu esforço, chegou ao 
conhecimento do professor Jonathan, proprietário do Colégio Fernando Ferrari, 
que lhe ofertou uma bolsa de estudos e assim, a oportunidade de ensinar reforço 
aos colegas de classe que encontravam dificuldades no aprendizado e de 
conquistar amigos e bem assim, o carinho dos pais dos mesmos, que 
reconhecendo seu trabalho, retribuíam com doação de fardamento e material 
escolar.

Enquanto cursava secretariado, trabalhava como cabelereira e manicuro, 
oportunidade em que conheceu diversas pessoas e dentre as quais, algumas que 
reconhecendo o seu esforço no sentido de progredir profissionalmente, lhe 
proporcionaram a oportunidade do 1Q emprego com registro em carteira, na 
empresa Álcool Açucar, onde mostrou sua habilidade em contabilidade e sua 
capacidade de liderança, sendo, logo, convidada para trabalhar no Alto Expresso
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Oliveira, onde chegou a ocupar o cargo de sub-gerente.

Em 21 de novembro de 1980, com 25 anos de idade, casou-se com o Sr. José Belo 
dos Santos Amorim e logo no início do casamento e com uma carreira profissional 
bem sucedida, ocorreu-lhe uma situação terrível, ocasião em que perdeu o 
movimento de suas pernas, cuja causa nunca fora diagnosticada pela medicina. 
Nesta ocasião, fora aconselhada a buscar ajuda na Igreja Evangélica Casa da 
Bênção, em Olinda, onde encontrou a cura, por meio de jejum e orações, através 
do Pastor Bispo Jaime Caieiro. A partir daí teve início sua vida religiosa, aceitando 
a Jesus como Senhor e Salvador da vida, sendo seguida por seu esposo.

Em 31 de outubro de 1981, ingressou na Igreja Evangélica Casa da Bênção e 02 de 
março de 1982, fora batizada conforme os ritos e preceitos da igreja. O chamado 
foi imediato e sem participação em seminário ou qualquer outro curso inerente, 
mas, com orações, jejuns e leitura da palavra, iniciou sua vida missionária, 
evangelizando nas favelas do bairro de Santo Amaro, sozinha, na busca de 
transformar vidas, orando e ungindo com o santo óleo, assim como, nos hospitais, 
principalmente em áreas restritas à pacientes com doença de chagas.

Todo o trabalho desenvolvido pela Irmã Mauricélia, sempre direcionado aos mais 
necessitados, era observado pela Missionária Janilde - esposa do Bispo Jaime - , 
que a convidou para substituí-la ma Congregação de Paratibe, e em 18 de março 
de 1984, tornou-se Pastora na Igreja Evangélica Casa da Bênção.

No dia 06 de março de 1984, um domingo, veio à Goiana, precisamente a Avenida 
Santo Antonio, com a finalidade de realizar uma visita à uma senhora que 
encontrava-se grávida, com muitas complicações e já desenganada pela medicina, 
e ministrando orações, o milagre acontece, uma vez que aquela senhora, estava 
curada. A notícia da cura espalhou-se e o convite para que voltasse à Goiana, já no 
domingo seguinte, fora feito, sendo aceito pela Missionária Mauricélia, que 
retornou no domingo 13 de maio de 1984, nos fundos do quintal da casa casa da 
irmã Beta, onde fora realizado o primeiro milagre, se iniciou a Igreja Evangélica 
Casa da Bênção, em Goiana.

Após 03 (três) meses em funcionamento naquele fundo de quintal, fora locada 
uma pequena casa na rua do Fruta Pão, que com a demanda torou-se pequena,
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daí a locação de um imóvel no Beco do Pavão, ao lado de uma casa funerária, 
onde se concretizaram muitos milagres,. Alí, vidas foram libertas das drogas e do 
álcool. Muitas pessoas foram curadas de câncer (tumores vomitados), mulheres 
estéreis que geraram filhos, e etc...

Durante os primeiros quatro anos da igreja em Goiana, a jovem Pastora enfrentou 
muitos riscos de vida, tais como tentativas de assaltos, casos de possessão 
maligna e transporte de drogas escondidas o que por muitas vezes o Senhor Jesus 
a encorajava a descer na BR, em pleno canavial escuro , o que omitia de seu 
esposo , pois sabia que se ele tomasse conhecimento dos riscos que a mesma 
corria, a proibiria, tudo isso ocorria quando de sua volta para casa que era 
sempre de carona, por duas razões: Não havia ônibus no horário do término dos 
cultos e objetivando angariar recursos para adquirir um imóvel próprio.

Mesmo com todas essas dificuldades, seguiu firme no trabalho de evangelização e 
ação social no Engenho Jacaré, na Usina N.S. das Maravilhas, no Balde do Rio e no 
distrito de Tejucupapo.

No ano de 1989, com a realização de sorteios, campanha cata latinhas, venda de 
munguzá e outras tantas, finalmente realizou a compra do tão sonhado terreno 
para construção do Templo Sede em Goiana.

Na década de 90, realizou a expansão da igreja neste Município com a abertura de 
filiais no Bom Tempo e Nova Goiana, assim como, na vizinha cidade de Caaporã, 
no estado da Paraiba. Em 2010 realizou a abertura de novo templo em Povoação 
de São Lourenço e em 2014, no distrito de Carne de Vaca, neste Município.

Em 27 de agosto de 1993, realiza com a permissão de Deus, mais um sonho 
quando, tornando-se mãe, nasceu seu filho Evangelista Neemias Amorim, 
companheiro de vida e ministério.

Nos dias atuais a Missionária Mauricélia, seu esposo e filho, são liderados pelo 
Bispo Jaime Caieiro e sua esposa Missionária Janilde Caieiro (Superintendentes 
ICB Grande Nordeste) e, no espaço de 04 (quatro) anos, conta com uma 
abençoada equipe de Pastores, Obreiros e mais de 500 membros, sob sua 
responsabilidade, que juntos desenvolvem um maravilhoso trabalho de
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evangelização tanto nas igrejas, quanto nas ruas, casas, cruzadas, emissoras de 
rádio, ações sociais, palestras, atendimento médico, distribuição de cestas 
básicas, alfabetização de crianças e transporte para pessoas idosas que residam 
distante da igreja, para que possam participar dos cultos.

Face ao exposto, senhores Vereadores, na ccmrliçãõ aêTegítimQ ri^presecvt,an1i^do 
povo nesta Casa Legislativa, honra-me prop<pr.£.pn^ep.tejeconJpe£Ímento púbtico 
aos nobres Pares, concedendo a Missionária Mauricélia pias da Silva Amorim, o 
título honorífico de cidadã goianense, esperando a aprovação dos r i1üstrçs 
Vereadores desta Casa, por ser uma iniciativa de reconhecido merecimento.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Goiana, em 20 de julho de 2020. 

Vereador Sargento Torres.
\
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Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Câmara 
Municipal de Goiana, sobre o Projeto de Decreto Legislativo número 
014/2020, de autoria do Vereador Sargento Torres, que “Outorga Título 
de Cidadania Goianense e dá outras providências”.
RELATO R: VER. ANDRÉ RABICÓ.
Presente nesta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para 
análise e Parecer, o Projeto de Decreto Legislativo número 014/2020, 
datado de 20 de julho e lido na Sessão Plenária do dia 23 de julho do 
ano em exercício, o aludido Projeto de Decreto Legislativo é de autoria 
do Vereador Sargento Torres.
O autor da matéria em comento propõe a outorga do título de Cidadania 
Goianense a Missionária Mauricélia Dias da Silva Amorim.
A propositura quando em pauta durante o período regimental, não 
recebeu emendas ou substitutivos.
Designado Relator pelo Senhor Presidente deste Colegiado o 
Vereador Flávio Fuba, e analisado o conteúdo da matéria, em 
cumprimento aos princípios regimentais e por entendermos não haver 
óbices na admissibilidade e tramitação regular do aludido Projeto de 
Decreto Legislativo, oferecemos o relatório e ao final o voto do relator e 
Parecer desta Comissão.
A matéria analisada encontra-se redigida de forma regular e atende as 
regras técnicas do processo legislativo, obedece as regras de 
ortografia, da constitucionalidade, e da legalidade. ESTÁ  FEITO  O

objetivo é fazer justiça a essa nobre senhora, face aos vários motivos

RELATÓRIO .
VOTO

Lido em Sessão

ObseWada proposição, cujo
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citados e outros tantos reconhecidamente meritórios, que ensejou o fato, 
manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da matéria e 
recomendamos aos nobres Pares a aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo número 014/2020, de autoria do Vereador Sargento Torres.

PA R EC ER  DA COMISSÀO
Os demais Membros deste Colegiado, acompanham o Voto do Relator 
da matéria, e opinam favoravelmente pela admissibilidade e 
aprovação do Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo número 
014/2020, da autoria do Vereador Sargento Torres.
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Goiana, em 27 de julho de 
2020  .
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