
     
           ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
ATA DA DÉCIMA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO PERÍODO DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA A FIM DE PRESTAR HOMENAGEM AOS 90 ANOS 
DA RÁDIO CLUBE DO PARÁ, CONFORME DISPÕE 
REQUERIMENTO Nº 217/2018 DE PROPOSIÇÃO DO EXMO. SR. 
VEREADOR MAURO FREITAS.    
  

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na Câmara Municipal 

de Belém, teve início esta sessão especial sob a presidência do vereador Mauro Freitas. O mestre de cerimônia 

convidou a assumir seus lugares na composição da Mesa os senhores: Jáder Barbalho Filho (Diretor do Grupo 

RBA), Camilo Centeno (Diretor Administrativo do Grupo RBA), Francisco Melo (Diretor  Administrativo do Grupo 

RBA), Guilherme Guerreiro (Diretor Gerente), Nonato Cavalcante (Diretor de Jornalismo), Haynna Halex, Edgar 

Augusto Proença (neto do fundador da Rádio Clube do Pará e radialista) e Carlos  Estácio (radialista decano). 

Composta a Mesa, o mestre de cerimônia convidou todos a ouvir, em atitude de respeito, a execução do Hino 

Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da Guarda Municipal de Belém. Posteriormente, assumiu a direção dos 

trabalhos o vereador Igor Normando que concedeu a palavra ao senhor Mauro Freitas, vereador e presidente da 

Câmara Municipal de Belém. Em seu discurso este agradeceu a presença de todos e comentou indagação que 

recebera anteriormente quanto à importância da realização desta sessão especial. Em resposta, disse que muitos 

gostariam de estar presentes neste momento histórico onde é prestada uma homenagem àquela que é a quarta 

mais antiga rádio em atividade do Brasil. Elencou os adjetivos que mostram a importância da Rádio Clube para 

nossa região.  Em nome da Câmara Municipal de Belém, parabenizou a Rádio Clube do Pará pelos seus noventa 

anos de existência. Reassumiu depois a presidência da Mesa. O vereador Toré Lima discursou em seguida e 

comentou que a Rádio Clube possui uma importância muito grande para a sociedade, especialmente para o 

segmento desta que é mais marginalizado. Confessou que, mesmo estando presente nas partidas de seu time do 

coração, traz sempre à tiracolo seu radinho de pilha onde acompanha a narração feita pela Rádio Clube. É 

também admirador do jornalismo da emissora. Guilherme Guerreiro pronunciou-se posteriormente e declarou que 

a história da Rádio Clube confunde-se com a história da radiodifusão no Brasil. Contou com alegria que seu 

primeiro emprego foi na Rádio Clube, o que desde sempre foi um desejo seu. Externou que a Rádio Clube do Pará 

alcançou a credibilidade através de uma postura profissional exemplar, sem deixar de lado o senso crítico. 

Demonstrou emoção ao falar do amor que sente por seu trabalho. Haynna Halex enumerou depois os frutos 

produzidos pela Rádio Clube, que são as pessoas apaixonadas pelo estado do Pará. Agradeceu aos seus líderes, 

gerentes e diretores bem como às pessoas que lhe possibilitaram exercitar seu dom e, com isso, ter a 

oportunidade de aprender com os mestres. Edgar Augusto Proença externou emoção e felicidade em ter a honra 

de testemunhar o aniversário de 90 anos da Rádio Clube do Pará. O vereador Igor Normando assumiu depois a 

palavra e parabenizou o vereador Mauro Freitas pela idealização da presente homenagem. Disse que irá 

protocolar nesta Casa um projeto de lei para instituir a Semana Municipal de Educação, Conscientização e 



Orientação Rádio Clube do Pará. Findo seu pronunciamento, assumiu a presidência da Mesa. Discursou então o 

senhor Jáder Barbalho Filho. Este, parabenizou o presidente da Câmara Municipal de Belém pelo trabalho à frente 

deste parlamento, agradecendo pela homenagem carinhosa que ora se faz. Exaltou a excelência alcançada pela 

Rádio Clube do Pará, bem como sua unanimidade e o prestígio nacional por ela conquistado. Também 

parabenizaram a Rádio Clube do Pará os senhores: vereador Gleisson, Cláudio Guimarães, Nonato Cavalcante e 

Camilo Centeno. Reassumiu, em seguida, a presidência da sessão o vereador Mauro Freitas e parabenizou os 

senhores Camilo Centeno, Francisco Melo, Jáder Barbalho Filho, Guilherme Guerreiro, Giuseppe Tommaso, 

Nonato Cavalcante, Auderio Leite, Daniel Rodrigues, Jorge Cubara, Raimundo Nascimento, Jorge Mendes, 

Haynna Halex, Cleydson Souza, J. R. Avelar, Amaury Silveira, Walmir Rodrigues, Coronel Virgulino, Júnior Freitas, 

Tony Cavalcante, Rui Guimarães, Carlos Estácio, João Cunha, Jones Tavares, Zaire Filho, Paulo Caxiado, Dinho 

Menezes, José Lessa, Paulinho Montalvão, Samuel Vale, Antônio Francisco, Estevão Moraes, Sebastião Gato, 

Valdir Araújo, Jaci Duarte, Edgar Proença, Edir Proença e Guilherme Tadeu. A Câmara Municipal de Belém 

entregou diplomas a estas pessoas como forma de homenagem por seus relevantes serviços prestados ao longo 

dos noventa anos da Rádio Clube do Pará, quarta emissora de rádio mais antiga do Brasil. Em seguida o 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, ao som do Hino da Cidade de Belém, às 

dezessete horas. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira 

Filho, aos dezenove dias do mês de abril de 2018. 
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