
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 117/2018.                                                    Em, 23 de agosto de 2018. 

 
REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 

BOMBEIRO MILITAR SEBASTIÃO DE JESUS SIQUEIRA 

PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS Á 

SOCIEDADE. 

 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

 REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, outorga de Moção de Aplausos ao 

Bombeiro Militar Sebastião de Jesus Siqueira pelos relevantes serviços prestados á sociedade 

Cabofriense. 

Sala das Sessões, 23 de agosto de 2018. 

 

 

ADEIR NOVAES 

Vereador – Autor 

 

 

JUSTIFICATIVA:  

 A instituição Bombeiro militar é a que tem melhor avaliação pela sociedade no 

aspecto confiança. E essa característica histórica se multiplica em todos os batalhões, 

independente do município em que estão instalados.  Em 13 de agosto de 1990, ingressou no 

Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro Sebastião de Jesus Siqueira. Vindo 

de família de pescadores e bombeiros da região Oeste do Estado, atualmente com 28 anos na 

CBMERJ, em 13 de abril de 1996, veio prestar seus serviços na região dos lagos passando por  

Búzio e Cabo Frio, ou seja, há 22 anos na região , sendo  20 anos na Praia do Pontal - Santo 

Antônio Tamoios Cabo Frio.    

Casado pai de três filhos, tem muito amor a sua profissão, mesmo com todas as 

dificuldades e precariedade para os salvamentos, nunca desanimou ou pensou em desistir, 

muito pelo contrario, seus socorros não foram tão somente no mar ou na praia, estendeu-se 

também em acidentes em vias públicas, aplicando os primeiros socorros e providenciando 

atendimento médico.                                                         

Nesses 20 anos de bons serviços prestados na Praia do Pontal, passou por quatro postos 

erguido ali. O SO GM SIQUEIRA é um dos que mais se empenha e se interessa pela 

elaboração do projeto Botinho.   É uma pessoa muito querida e amada por todos em Tamoios, 

ele Ama Cabo Frio e Cabo Frio Ama SEBASTIÃO DE JESUS SIQUEIRA.                                                                                                                                                                                                     

Por sua contribuição social e considerando as inúmeras ações do Bombeiro Militar 

supramencionado e sua paixão pelas causas de nossa gente é que temos a honra de agraciá-lo 

com Moção de Aplausos no plenário desta Casa de Lei. 


