
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 00032/2018 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Prof. Deley Oliveira 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 
 
Senhor Presidente,  
 
 

O Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente, requerer que, 
após ouvido o plenário, seja encaminhado mensagem de congratulações, ao Pastor 
Dimas Silva Nascimento, pelo seus relevantes serviços prestados ao 
desenvolvimento humano de Paraíso, através de serviço social e evangelização. 

Em 1991 chegou a Paraíso, um jovem em busca de melhores dias; de 
melhores condições para a construção  do seu destino, deixando em outra cidade os 
seus familiares, e, nesta busca de uma vida melhor, ele trabalhou de auxiliar de 
retificador de motores, passando depois em virtude da sua dedicação e competência 
à condição de Retificador Profissional. Após 7 anos de profissão, resolveu cumprir o 
chamado para se encontrar com Deus e, no ano de 1992 ele foi batizado. 

Em 1997 foi apresentado como Obreiro Credenciado na Convenção Estadual 
da Igreja do Evangelho em Anápolis – GO., no ano seguinte recebeu o convite para 
pastorear na cidade3 de Nova Rosalândia – TO., depois, foi designado para novo 
desafio na cidade de Divinópolis – TO., onde abriu a Igreja do Evangelho 
Quadrangular naquela cidade em 2001. 

Em 2011, o Pastor Dimas é transferido para esta cidade de Paraíso do 
Tocantins, para assumir e construir o templo da Igreja do Evangelho Quadrangular 
do Setor Alto Paraíso, onde tem desenvolvido um trabalho social resgatando vidas 
através do Evangelho, até os dias de hoje. 

Este Ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular, é um exemplo de vida, 
pois, há vários anos  dedica todo o seu tempo, para o resgate da vida do próximo 
através da evangelização, é um operário de Deus na construção do seu reino; é um 
construtor de uma sociedade nova, onde o amor a Deus e ao próximo é colocado 
como prioridade na vida da humanidade. 

Este Poder legislativo, reconhecendo os valiosos trabalhos sociais de 
evangelização deste homem ungido pela fé, rende esta homenagem em forma de 
Moção de Aplausos, por considerar que a sua ação é motivo para uma sociedade 
mais justa, mais humana, mais feliz e mais próxima do Pai Celeste. 
 

Gabinete do Vereador,  18 de junho de 2018. 
 
 
 

Daniel Medeiros 
Vereador (PV) 


