
     
           ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO 
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA EM HOMENAGEM AOS 65 ANOS DO HOSPITAL 
ADVENTISTA DE BELÉM, CONFORME DISPÕE REQUERIMENTO Nº 
227/18 DE PROPOSIÇÃO DO VEREADOR NEHEMIAS VALENTIM.    

  
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na Câmara 

Municipal de Belém, teve início esta sessão especial sob a presidência do vereador Nehemias Valentim. O mestre de 

cerimônias convidou a assumir seus lugares na composição da Mesa os senhores: Dr. Jackson Freire (diretor 

administrativo do Hospital Adventista de Belém), pastor Leonino Barbosa Santiago (presidente da Associação 

Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência Saúde), Dr. Markus Barcellos (diretor geral do Hospital 

Adventista de Belém) e Raimundo da Silva Santos (supervisor de Segurança do Trabalho do Hospital Adventista de 

Belém), Antônio Bellard Pereira (médico pediatra do Hospital Adventista de Belém). Composta a Mesa, o presidente 

convidou todos a ouvir, em atitude de respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da 

Guarda Municipal de Belém. O presidente convidou o pastor Gomide a fazer uma oração, o que este fez prontamente. 

Em seguida, a Banda Sinfônica da GMB homenageou o Hospital Adventista de Belém (Hospital de Belém) com a 

execução da música "Meus parabéns para você". O presidente Nehemias Valentim externou depois a importância da 

presente sessão por não se tratar de qualquer sessão, pois está se louvando a Deus. Após isto, quebrando o 

protocolo, o presidente passou a direção dos trabalhos à administração do Hospital Adventista de Belém. 

Posteriormente, através de um vídeo, foi narrado um pouco da história da fundação do Hospital de Belém, exaltando 

o fato de nele ter sido realizada a primeira cirurgia cardíaca na região. Nehemias Valentim lamentou o fato de não 

terem sido aprovadas as honrarias que seriam entregues nesta sessão, pois em algumas sessões anteriores não 

houve quórum devido a greve dos rodoviários. Em seguida, alguns membros do Hospital de Belém expressaram-se 

brevemente. Findos estes pronunciamentos, o presidente Nehemias Valentim agradeceu a todos os presentes e 

encerrou a sessão às dezessete horas e trinta minutos. 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 vinte e quatro dias do mês de abril de 2018. 
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