
 
 
 

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 006 DE 15 DE ABRIL DE 2019. 
Vereador PASTOR ELIAS FERREIRA 

 
Requer encaminhamento nos termos do artigo 
137 § 1º da MOÇÃO DE APLAUSO, ao casal de 
pastores Marlene Alves da Silva e Eurípedes 
Elias da Silva, em comemoração às Bodas de 
Ouro e pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade Anapolina.  

 
 Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Anápolis: 
 
 
 O Vereador, requer a Vossa Excelência ouvida a casa, nos termos do 

artigo 137 § 1º da MOÇÃO DE APLAUSO, ao casal de pastores Marlene Alves 

da Silva e Eurípedes Elias da Silva, em comemoração às Bodas de Ouro e pelos 

relevantes serviços prestados à comunidade Anapolina.  

 Aprovada a presente Moção de Aplauso. 

 

N. Termos 

P. Deferimento. 

Sala de Sessões, em 15 de abril de 2019. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pastor Elias Ferreira 

Vereador / PSDB 
Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública                                                                                                                                                                                                                                                        

 



Justificativa 

 
Nascido em 1° de julho de 1947, na cidade de ltuiutaba (MG). É o terceiro 

de dez filhos do casal Paulo Elias da Silva e Antônia Ferreira de Souza. Logo 

vieram para Goiás, inicialmente para a cidade de Inhumas, depois no povoado 

de Ponte Nova, município de Ceres. A família mudou-se para Anápolis em 1956. 

Eurípedes tinha nove anos. Seu pai foi contratado como jardineiro no Colégio 

Auxílium, onde trabalhou até o final de sua vida.  

Eurípedes estudou no Grupo Escolar Antesina Santana. Completou o 

ensino fundamental e parou com os estudos, para trabalhar e ajudar nas 

despesas de casa.  

Já foi engraxate na Praça James Fanstone, carregador de cestos no 

Mercado Municipal. Fez curso no Senai e trabalhou como marceneiro.  

Trabalhou ainda como pintor de acabamentos em geral. Mais tarde tornou-se 

construtor. Montou a Construtora IEPE Ltda e o Depósito Alvorada (de materiais 

de construção).  

Morador do Bairro Boa Vista, foi jogador de futebol. Conheceu Marlene 

Alves, com quem se casou em 10 de abril de 1969. Desta união de 50 anos 

descendem três filhos, sete netos e uma bisneta. A conversão aconteceu em 

1969, após ouvir mensagem da cruz anunciada pela missionária Ana Maria.  

Iniciou os passos ministeriais: Diácono, Presbítero, Evangelista (tendo 

recebido imposição das mãos do saudoso líder pastor Paulo Leivas Macalão, na 

sede histórica do Ministério Madureira no Rio de Janeiro. 

Foi ordenado pastor em 14 de abril de 2001, em Paulínia (SP). Nesta 

condição prestou relevante serviço, seja no trabalho pastoral, seja na construção 

de igrejas, creches e escolas, em diversos setores da cidade. 

  

N. Termos 

P. Deferimento. 

Sala de Sessões, em 15 de abril de 2019. 

 

 Pastor Elias Ferreira 

Vereador / PSDB 
Presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública                                                                                                                                     


