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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2020 

 

“CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DE ALVORADA AO PASTOR 
DANIEL DOS SANTOS DE PAIXÃO E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 

Art. 1º Fica concedido ao Pastor Daniel dos Santos de Paixão, o Título de Cidadão 
Honorário de Alvorada, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
comunidade evangélica de Alvorada.  
 
Art. 2º As despesas decorrentes deste decreto legislativo, ocorrerão por conta de 
dotação orçamentária própria.  
 
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 

 
Alvorada, 10 de maio de 2021. 

 
 
 

 
_________________________________ 

Vereador Elias Fernandes  
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JUSTIFICATIVA 

 

Daniel dos Santos de Paixão (Cruz Alta - 29.05.1974) chegou ao 

município de Alvorada em 10 de fevereiro de 1995 acompanhado de sua esposa Marta 

Paixão. Naquela ocasião, o futuro pastor decidira por se mudar para a cidade a partir de 

um convite de seus pais, que desejavam ter o filho mais perto e, principalmente, 

enxergavam nele um talento promissor o qual poderia ser utilizado para o trabalho na 

igreja à qual presidiam. Mais tarde a família se ampliou com a chegada dos dois filhos 

do casal, Kemuel e Keyla.  

 Após anos de um trabalho já efetivo na Primeira Igreja Evangélica 

Assembleia de Deus de Alvorada como secretário e liderando diversas igrejas nos bairros 

da cidade, Daniel é indicado para a consagração ao pastorado, o que ocorre em 28 de 

março de 2000. A partir de então, passa a ocupar posições mais importantes na igreja, 

o que possibilitou o desenvolvimento de uma maior capacidade de ação para com a sua 

visão espiritual, social e institucional. 

 Em 21 de abril 2014 assume a presidência da Igreja, posição que 

ocupou até o início deste mês, e então amplifica ainda mais o trabalho que vinha 

desenvolvendo, o que hoje pode ser aferido pelo número de membros que a igreja 

possui, a quantidade de templos que foram construídos e reformados, o projeto da 

faculdade de teologia, os inúmeros trabalhos sociais realizados e por muitas outras 

iniciativas e realizações que foram geradas a partir de idealizações do pastor. Um 

enorme trabalho social, institucional e espiritual prestado ao município de Alvorada ao 

longo de 26 anos.  

 

 

 


