PROJETO DE LEI Nº

DE 2015

(Do Sr. Major Olimpio)

Altera a denominação do túnel “Mata Fria”, que
faz a divisa dos municípios de Mairiporã e São Paulo, na
Rodovia Fernão Dias (BR 381), para Túnel Salatiel
Pereira do Valle.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a denominação do túnel “Mata Fria”, que faz a
divisa dos municípios de Mairiporã e São Paulo, na Rodovia Fernão Dias (BR
381), para Túnel Salatiel Pereira do Valle.
Art. 2º Fica denominado Túnel Salatiel Pereira do Valle, o túnel que
faz a divisa dos municípios de Mairiporã e São Paulo, na Rodovia Fernão Dias
(BR 381).
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTICATIVA

A presente proposta tem por finalidade prestar justa homenagem ao
missionário Salatiel Pereira do Valle, que deixou um legado de realizações em
prol da sociedade.
O Missionário Salatiel Pereira do Valle, falecido no dia 19 de
Dezembro de 2013, foi fundador da Primeira Igreja Batista em Mairiporã-SP em
1974.
Na 1ª Igreja Batista em Mairiporã atuou na área de evangelismo, foi
vice-presidente da igreja e por 20 anos seguidos participou da parte
administrativa da igreja de forma íntegra.
Um homem de oração e dedicado para levar a mensagem de Jesus
Cristo aos povos. Durante toda sua vida foi um missionário nato, pregar a
Palavra de Deus era e foi seu ideal de vida. Fez missões em tribos indígenas
no Mato Grosso e São Paulo. Fez trabalhos missionários no Haiti na ajuda
humanitária para reconstrução daquele país em 2012.

Salatiel era presidente do Campo Gideões Internacionais da região
de Mairiporã, Franco da Rocha e Caieiras-SP, entregava Novos Testamentos
em presídios, escolas, hospitais e fazia com prazer. O desejo dele era divulgar
a Palavra de Deus.
Na Associação Batista Norte da Capital São Paulo ele exercia a
presidência da União Masculina Missionária. Todo ano realizava o Congresso
da União Masculina, na parte da tarde os homens eram convocados para a
evangelização de rua o que ele sempre adorou fazer (falar de Deus as
pessoas).
Organizou em 1994 o trabalho Batista no distrito de Terra Preta
(Mairiporã), sentiu de Deus que deveria fazer algo para alcançar aqueles
moradores, não existia igreja batista naquela localidade. Ele vendeu o único
carro que tinha e comprou um terreno em Terra Preta, e ali foi construída a
igreja Batista em Terra Preta com o apoio de missionários americanos e da
igreja Batista Betel no bairro de Santana -SP.
Como profissional foi Encarregado de Obras da SABESP (empresa
que trabalhou desde 1970 na época chamada de COMASP), onde pode
trabalhar na fiscalização de Obras em especial no Sistema Cantareira e no
Sistema Alto Tietê.
Salatiel foi um homem dedicado a Deus em primeiro lugar, dedicado
à família, dedicado a sua igreja e dedicado ao trabalho.
Pelos motivos expostos, faz-se necessária essa justa homenagem,
denominando Túnel Salatiel Pereira do Valle, o túnel que faz a divisa dos
municípios de Mairiporã e São Paulo na Rodovia Fernão Dias (BR 381).

Sala das Sessões, em

de

Major Olimpio
Deputado Federal
PDT/SP

de 2015.

