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REQUERIMENTO Nº 0051/2022 

Ao Exmo(a) Sr(a) Presidente(a) da Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia

CONSIGNAR "MOÇÃO DE APLAUSOS" AO 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR JORGE LUIZ DOS SANTOS -

PASTOR EVANGÉLICO, CONVENÇÃO DAS 

ASSEMBLEIAS DE DEUS - MINISTÉRIO MADUREIRA, 

PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À CIDADE 

DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. 

O Vereador subscrito nesta Casa de Leis, com assento na Bancada do PL, depois 

de cumpridas as formalidades de praxe, requer que submeta ao Soberano Plenário deste 

Poder Legislativo com fulcro no Art.146 da Resolução Nº 280 de 12 de julho de 1991, 

o presente Requerimento, que tem por escopo consignar "MOÇÃO DE APLAUSOS" 

ao Ilustríssimo Senhor Jorge Luiz dos Santos - Pastor Evangélico, Convenção das 

Assembleias de Deus- Ministério Madureira, pelos relevantes serviços prestados à 

cidade de São Pedro da Aldeia-RJ

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa homenagear o Senhor Jorge Luiz dos Santos - Pastor 

Evangélico da Convenção das Assembleias de Deus- Ministério Madureira.

Desde muito jovem o Senhor Jorge  Luiz já demonstrava interesse em participar 

de movimentos onde  pudesse fazer o bem a coletividade, quando aos 15 anos de idade, 

assume a regência da Banda do Colégio Almirante Tamandaré e por  desempenhar tão 

bem suas funções e responsabilidades escolares, o Colégio de grande prestígio dentro do 

nosso Município, o convida,  mesmo com pouca idade , através da diretora Dulce 

Meneses Lopes Ramos para fazer parte do Projeto ARE (Alimentação e Recreação 

Escolar), realizando tudo como voluntário, neste momento  o menino Luiz descobre  a 

grande capacidade   em  exercer funções de liderança. 

Aos 18 anos foi servir as forças Amadas pela Marinha do Brasil, no ano de 1983 

na BAeNSPA e após o término na Escola de Formação de Reservistas Navais, é enviado 

ao Departamento de Manutenção de Aeronaves para liderar agregados. Deixando a 

Marinha, trabalhou por 22 anos na Companhia Salinas Perynas. Em seguida promovido 

como Auxiliar Financeiro, Supervisor Geral de Compras, Almoxarifado e Gerente de 

Embalagens Plásticas.   Quando a Empresa Perynas estava  próxima em encerrar suas 

atividades produtivas, foi convidado pela Refinaria Nacional de Sal (Sal Cisne) a entrar 

para o seu quadro de colaboradores, assumindo como Comprador Industrial, e lá 

trabalhou por 10 anos, dividindo o trabalho secular com o sacerdócio como Pastor na 

Assembleia de Deus em Vila do Ar, depois Assembleia de Deus em Ponta do Ambrósio 

e já por 6 anos na Assembleia de Deus em Baixo Grande e no ano de 2018, se aposenta 

das tarefas profissionais, mas mantém o seu chamado como pastor e exercendo com 

Em São Pedro da Aldeia, 20 de Junho de 2022
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muita alegria, até os  dias atuais  na Obra do Senhor, e para atender as necessidades da 

Igreja e do Bairro de Baixo Grande, com obras sociais levando ao morador mais carente 

a distribuição de cestas básicas, atendimento psicológico, atendimento médico 

ortopedista, atendimento com advogados, exames de vista, corte de cabelo, aplicação de 

flúor nas crianças, aferição de glicose e pressão entre outros serviços.

O Pastor Jorge Luiz, lembra que não atende  somente aos fiéis da sua igreja, mas  

também aos moradores de uma maneira geral. Ressalta que segue em frente com o seu  

chamado, pois Cristo quando esteve na terra, atendeu a todos que precisavam Dele, e 

então entendo que independente de  credo religioso,  precisamos atender a quem 

precisa, diz o pastor  e conclui que  continuará fazendo junto com a  igreja Assembleia 

de Deus em Baixo Grande seus  projetos, em especial o que tem o nome de  "Salomão",  

que auxilia os jovens para o crescimento com aulas de Matemática, Inglês; assim segue 

ajudando a comunidade do Bairro Baixo Grande, para o crescimento não só espiritual, 

mas também a serem futuros profissionais em nosso querido Município de São Pedro 

D'Aldeia.

Diante de todo exposto, das preocupação e cuidado do Pastor Jorge Luiz e pelos 

relevantes serviços prestados ao nosso Município,  faz -se justa uma   homenagem 

através da  Moção de Aplausos.

Sala das Sessões, em 20 de Junho de 2022.

JOSÉ VICTOR COUTINHO DA COSTA

Vereador(a) - Autor(a)
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