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              Estado de São Paulo               
                                                          

 

CONSIDERANDO que a Sra. Pastora ZINEIDE LUIZA DIONIZIO GONÇALVES há mais 

de 30 anos realiza um importantíssimo trabalho de evangelização e prospecção cultural às 

famílias de nossa cidade.  

 

CONSIDERANDO sua disposição em auxiliar os que mais precisam de sua ajuda, sem 

medir esforços; 

CONSIDERANDO que, ao levar a fé cristã a milhares de famílias, contribui decisivamente 

para a formação moral e social de muitos jovens que, sem assistência espiritual poderiam 

ser levados ao crime e às drogas; 

CONSIDERANDO que o trabalho Social desenvolvido pela Pastora Zineide, transcendeu 

em muito às suas simples obrigações, mostrando seu carinho e dedicação a esta cidade 

que abraçou de corpo e alma, sendo merecedora de reconhecimento e distinção por parte 

deste Poder Legislativo, ao estimular, agradecer e homenagear essas atitudes, a fim de 

que mais pessoas se espelhem em gestos como esses. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 37/2020. 

 
 
 

Artigo 1º - A Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes concede Medalha 

do Mérito Legislativo, Padre Belchior Pontes, à Sra. Pastora ZINEIDE LUIZA DIONIZIO 

GONÇALVES”, pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade 

embuense. 

 
Artigo 2º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo o ‘Curriculum Vitae’ do 

homenageada. 

 

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo correrão 

por conta de dotações próprias do orçamento vigente. 

 

Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, 21 de Setembro de 2020. 

 
 
                                         _________________________________                                                                                                       

Edvanio Mendes Dos Santos                                                                                                                                                                
Vereador  

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES 

ARTESARTES 
 

Dispõe sobre concessão da Medalha do Mérito Legislativo, Padre Belchior 

Pontes, à “Sra. Pastora ZINEIDE LUIZA DIONIZIO GONÇALVES.” 

 

http://www.cmembu.sp.gov.br/
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                                       Curriculum Vitae 

 

 

A Sra. ZINEIDE LUIZA DIONISIO GONÇALVES nasceu na cidade de 

Adiamantina - São Paulo, no dia 15 de fevereiro de 1960.  Filha de Sra. Zenaide 

Faria Rocha Dionísio e Sr. Gervasio Luiz Dionísio, veio para a cidade de Embu das 

Artes há mais de 30 anos.  

Há trinta e três anos conheceu o senhor Ricardo, tem três (03) filhos 

Rafael, Diego e Daniel, e (01) um neto, Denis.  

Frequentava a Igreja Pentecostal Cristo Mediador, na qual no dia  13 de 

maio de 2007, foi surpreendida com muita alegria com a sua consegração à 

Missionária, na qual sempre  levava a palavra para os mais necessitados. No dia 23 

de julho de  2014,  foi consegrada a Pastora, com a direção de Deus abriu seu 

ministério (Assembléia Pentecostal Avivamento na Fé), no bairro do Jardim Florida. 

Pastora  Zineide continua exercendo a  função e colaborando no bairro e fazendo a 

diferença, venceu muitos preconceitos por ser mulher, e hoje coopera com a 

formação de outras mulheres investindo nessa categoria de garra e coragem. 
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