
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0284/2019.                                                  Em, 26 de setembro de 2019. 
 

REQUER OUTORGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
PASTOR EVANGÉLICO, SR. SILÉZIO DA SILVA 
GUIMARÃES, POR SUA GRANDE CONTRIBUIÇÃO À 
COMUNIDADE EVANGÉLICA DA REGIÃO DOS LAGOS.  

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

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

Evangélico Sr. Silézio da Silva Guimarães, por sua grande Contribuição à Comunidade 
Evangélica deste Município de Cabo Frio, atuando como Pastor Presidente da Igreja Assembleia 
de Deus.    
 

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2019. 
 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
JUSTIFICATIVA: 

Natural do Município de Araruama, neste estado do Rio de Janeiro RJ. em 16 de Novembro 
do ano de 1970, o Sr. Silézio da Silva Guimarães, juntamente com seus familiares, mudou-se para 
a cidade do Rio de Janeiro aos 09 anos de idade, no ano de 1979, onde ali, ao completar seus 
estudos, ingressou na Marinha do Brasil, no Corpo de Fuzileiros Navais aos 17 anos de idade, no 
ano de 1987, e assim, tendo prestado relevantes serviços à Pátria Amada por longos e 
ininterruptos 30 anos, indo para a Reserva no mês de Junho do ano de 2018. 

Retornando a fixar residência, agora neste Município de Cabo Frio, em meados do ano de 
1993, onde concluiu com Honras sua carreira Militar, e aqui constituindo família com seu 
Cônjuge, a Srª. Sandra Valéria Guimarães e deste Matrimônio gerando 02 (dois) filhos, nos dias 
de hoje, exerce a função de Pastor Presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério 
Comprados pelo Sangue, Ordenado que foi ao Ministério Pastoral em Junho do ano de 2007, 
onde em 01 de Junho do ano de 2019, fundou o Ministério supracitado, hoje contando com mais 
de 150 membros ativos e também, com mais duas congregações. 

O Pastor Silézio vem desempenhando um serviço de assistência social muito atuante, em 
comunhão com a membresia, junto a Comunidade do Bairro Jacaré neste Município de Cabo 
Frio, onde tem procurado resgatar os valores da Igreja Primitiva, os quais eram apoiar social e 
espiritualmente os Membros das Igrejas, como também, tem procurado através do esporte 
(Futebol Society) promover a integração e o bem estar social dos membros das Igrejas, onde 
organizou com louvores, o primeiro campeonato entre várias denominações de Igrejas de nossa 
Cidade, denominado "KOINONIA", que traduzindo quer dizer pura e simplesmente Comunhão, e 
que terá seu término em novembro. 
 


