
 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  44/16 
PROTOCOLO GERAL Nº  3377/16 

 
AS COMISSÕES 
  
(     ) CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
(     ) FINANÇAS E ORÇAMENTO 
(     ) OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
(     ) EDUC., CULTURA E ESPORTES 
(     ) SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL 
(     ) ASSUNTOS METROPOLITANOS 
(     ) DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
(     ) LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
(     ) DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
(     ) DEF.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
(     ) FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
(     ) IDOSO, APOSENT.PENS. E DAS PESSOAS COM DEFI CIÊNCIA 
(     ) DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR 
(     ) COMISSÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS 
(     ) COMISSÃO MISTA 
  
________/________________________/________ 
  
__________________________________________ 

 
 
Dispõe sobre concessão de Título de “Cidadão 
São-Bernardense” ao Pastor Elias de Oliveira 
Bispo. 

 
  Faço saber que a Câmara Municipal de São Bernardo do 
Campo, em sessão realizada no dia ___ de _________ de 20__, aprovou e 
eu, JOSÉ LUIS FERRAREZI, Presidente, promulgo o seguinte Decreto 
Legislativo: 
 

Art. 1º  É concedido o Título de “Cidadão São-Bernardense” ao 
Pastor Elias de Oliveira Bispo. 
  Parágrafo único. O pergaminho correspondente à honraria de 
que trata este artigo será entregue ao homenageado, durante a realização de 
sessão solene. 
 
  Art. 2º  Integra o presente Decreto Legislativo Anexo Único, 
contendo a biografia do Pastor Elias de Oliveira Bispo. 
 
  Art. 3º  As despesas com a execução deste Decreto Legislativo 
correrão à conta das dotações próprias do orçamento vigente. 
 
  Art. 4º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Sessões, 8 de junho de 2016. 
 
 

REGINALDO BURGUÊS 
Vereador do PSD 

 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

ANEXO ÚNICO 
 
BIOGRAFIA: PASTOR ELIAS DE OLIVEIRA BISPO 
 

 
O Sr. Elias de Oliveira Bispo nasceu em 1 de dezembro de 1963, na 

capital  de São Paulo. 
É oriundo de uma família de nove filhos. 
É filho do Presbítero José Demétrio Bispo e da Sra. Maria Hilda de 

Oliveira Bispo, que procuraram conduzir os filhos nos caminhos do Senhor. 
É casado com a Sra. Isabel Cristina desde o dia 28 de maio de 1988 

e pai de Thiago Lucas e de Elias de Oliveira Bispo Junior. 
É Bacharel em Administração de Empresas. 
Aos 14 anos de idade, em 18 de dezembro de 1977, foi batizado nas 

águas, na sede da Igreja Assembleia de Deus, em São Caetano do Sul, Ministério 
de Madureira. 

 Em São João Clímaco, bairro da zona sul de São Paulo onde foi 
criado, iniciou sua jornada de trabalho, desenvolvendo sua vida profissional na 
Indústria Mecânica SAMOT, onde permaneceu por 27 anos, seguindo carreira nas 
áreas de produção e qualidade.  

Ainda adolescente, participava ativamente das atividades da Igreja 
Assembleia de Deus em São João Clímaco. Sempre foi amante da Escola 
Dominical, onde atuou como Professor e Superintendente. Liderou a área musical 
como regente de banda, coral e departamento de jovens. 

Em maio de 1979, aos 16 anos de idade, foi batizado com o Espírito 
Santo, em uma vigília na Igreja de Cristo Jesus daquele bairro. Essa gloriosa 
experiência pentecostal modificou completamente a sua vida ministerial. Sendo 
motivado pelo seu Pastor Antônio Larentis a estudar Teologia em uma extensão 
do Instituto Bíblico Betel, sentiu um forte chamado para o ministério da palavra. 

Após três anos, com 19 anos de idade, foi separado para 
cooperador, seguindo a consagração ao diaconato. No dia 10 de julho de 1989, 
foi consagrado ao presbitério. Neste período, juntamente com sua esposa, foi 
designado para dirigir a Assembleia de Deus em Heliópolis, São Paulo, local onde 
o casal viveu as primeiras experiências pastorais. Após um ano de grande 
crescimento desta igreja, foram enviados para pastorear a Assembleia de Deus 
no bairro Barcelona, em São Caetano do sul, onde permaneceram durante cinco 
anos. Em 12 de outubro de 1992, foi consagrado ao ministério de evangelista, por 
ocasião da “Convenção Estadual das Assembleias de Deus”, no Brás, em São 
Paulo.  

Em 1994, solicitou o desligamento da direção da igreja no bairro 
Barcelona para concluir os estudos seculares, passando a cooperar na igreja 
sede em São Caetano do Sul, onde ocupou cargos de Secretário, Líder da 
Juventude e do Congresso Geral, Músico e Professor da Escola Dominical. 

Sua esposa liderou o coral feminino da sede e do congresso geral, 
composto por mais de 700 mulheres, atuando sempre ao lado da Pastora Marina 
Silva, esposa do Pastor-Presidente Firmo Chaves Silva.  
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ANEXO ÚNICO 
 
BIOGRAFIA: PASTOR ELIAS DE OLIVEIRA BISPO – fl.02 
 

Ainda na sede evangelista, foi designado para o cargo de 3º Vice-
Presidente do campo de São Caetano do Sul, que contava, na época, com cerca 
de 100 congregações. 

Em 1997, juntamente com sua esposa, foi enviado para pastorear a 
Assembleia de Deus no Jardim Guairacá, São Paulo, onde permaneceram por 
três anos, ocupando, também, a função de Pastor Setorial.  

Em 1 de maio de 1999, foi consagrado ao Ministério Pastoral na 
sede das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro. Ao 
final deste mesmo ano, solicitou desligamento da direção da igreja no Guairacá, 
para cursar sua graduação. Nesta época, voltou a cooperar na sede.  

Após 37 anos servindo no campo de São Caetano do Sul, 
juntamente com sua família, mudou-se para sua nova residência em Santo André, 
solicitando carta de transferência para a igreja Assembleia de Deus, em Utinga, 
onde passaram a servir na congregação, na Vila Humaitá.  
Ali, lecionou aulas de música e formou uma banda musical, atuando também 
como Professor e Superintendente da Escola Dominical. Sua esposa Isabel 
liderou o coral feminino. Após um ano cooperando nesta igreja, solicitaram 
desligamento.  

Em meados de 2001, conheceram a “Assembleia de Deus Missão 
Vida”, no Bairro Assunção, em São Bernardo do Campo. Sendo dirigidos pelo 
Espírito Santo para cooperar nesta igreja, foram recebidos com carta de 
transferência. Após alguns meses, ocorreu mudança da sede e, nesta ocasião, o 
Pastor Elias foi convidado a pastorear a congregação no Bairro Assunção. Após o 
casal orar e receber a confirmação de Deus, o Pastor Elias abriu mão do retorno à 
faculdade e, no início do ano de 2002, assumiu com sua esposa, a direção 
daquela igreja. Neste local, viveram um tempo de grandes bênçãos em seu 
ministério, conforme a promessa do Senhor Deus de que os honraria de forma 
maravilhosa naquele lugar. De cerca de 30 pessoas que ali congregavam, após a 
mudança da sede esse número passou para mais de 200 membros em poucos 
meses. Foram reuniões movidas pela unção do Espírito Santo, levando dezenas 
de pessoas todas as semanas a se renderem ao Senhor Jesus. Apesar de muitas 
adversidades surgidas durante este tempo tentando abalar a convicção de sua 
chamada, em meio ao poderoso agir de Deus muitas foram as vitórias. Após esse 
período, Pastor Elias e sua família se desligaram do ministério, sob a orientação 
de Deus. 

Atualmente, é Pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério 
Esperança, em São Bernardo do Campo. 

 
 
 
 
 
 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

 

  Apresentamos o presente projeto de Decreto Legislativo, com o 

intuito de outorgar ao Pastor Elias de Oliveira Bispo o título de “Cidadão São-

Bernardense”, devido aos relevantes serviços prestados ao Município de São 

Bernardo do Campo.  

  A biografia que segue anexa demonstra fielmente a justeza da 

homenagem que pretendemos efetivar através de nossa propositura. 

  Com a aprovação da presente propositura, São Bernardo do 

Campo sentir-se-á honrada em contar, entre os nomes de seus ilustres 

cidadãos, o do Pastor Elias de Oliveira Bispo. 

  Assim, aguardamos o beneplácito do E. Plenário na aprovação 

do projeto de Decreto Legislativo em tela. 

 

 


