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PROJETO DE LEI Nº 01/2021 

 

Concede o Título de Cidadão Estrelense ao Apóstolo Wagner 

Calheirana e dá outras providências. 

      

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Estrelense ao Apóstolo 

Wagner Calheirana, residente nesta cidade. 

Art. 2º - A outorga do título referido no artigo anterior se dará na 

Câmara Municipal de Estrela, cuja designação da data e solenidade fica a cargo de 

sua Mesa Diretora. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 01 de fevereiro de 2021.  

 

      

 

Cristiano Nogueira da Rosa 

Vereador do MDB 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2021 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que me dirijo à Vossas Excelências e apresento o 

Projeto de Lei em questão, que trata da concessão de Título de Cidadão Estrelense 

ao Apóstolo WAGNER CALHEIRANA, com marcante atuação na área religiosa e 

social em nossa comunidade. 

O homenageado, é natural da cidade de Valinhos - SP   tendo nascido 

em 31 de outubro de 1971, casado com Patrícia Gonçalves Calheirana, pai de 

Jéssica Calheirana Guzzo, Débora Priscila Calheirana dos Santos e Estevão Rui 

Calheirana. 

Empresário e Pastor presidente da Comunidade Evangélica Cristo 

Vive, que teve início as atividades em 10 de junho de 2000, na cidade de Estrela, no 

Bairro dos Estados, dentro de sua casa com sua família. Onde foi desenvolvido 

diversos trabalhos em prol da comunidade estrelense, onde destacam-se: 

 
- Projeto para recuperação de jovens na drogadição e alcoolismo; 
 
-Campanha do Agasalho, todos os invernos desde 2000 com a distribuição em áreas 
carentes; 
 
-Projeto de escolinha de futebol infantil; 
 
-Criação da UPEV, União do Pastores Evangélicos do Vale; 
 
-Marcha para Jesus com união de todas as igrejas evangélicas de Estrela; 
 
-Parceria com o município no projeto colônias de férias; 
 
-Parceria com a Brigada de Estrela no projeto brigada mirim; 
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-Projeto de cesta básica entregue todos os meses; 

 
Durante a Pandemia do Corona Vírus, no ano de 2020, foi arrecado 

valores e revertido em cestas básicas para as famílias que estavam 

desempregadas. 

Também destaca-se o trabalho de visitas ao hospital da cidade para 

fazer orações aos que se encontram enfermos; 

Por isso, é justa essa homenagem a esse ilustre religioso que tanto 

tem contribuído em prol de nossa comunidade e que fez de Estrela sua verdadeira 

cidade para morar e empenhar-se evangelização e inúmeras atividades sociais 

destinadas aos menos favorecidos, pelo que, tenho certeza na aprovação do Projeto 

de Lei pelos Nobres Colega.  

Saudações, 

 

 

Cristiano Nogueira da Rosa 

Vereador do MDB 
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