
     
           ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO 
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 
OITAVA LEGISLATURA A FIM DE COMEMORAR O DIA NACIONAL 
DOS ESCOTEIROS, CONFORME DISPÕE REQUERIMENTO Nº 
111/18 DE PROPOSIÇÃO DO VEREADOR ADRIANO COELHO.    
  

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Câmara Municipal de 

Belém, teve início esta sessão especial sob a presidência do vereador Adriano Coelho. O mestre de cerimônias convidou 

a assumir seus lugares na composição da Mesa os senhores: João Augusto da Silva Soares (representando o Tribunal 

de Contas do Estado do Pará), Alan Assunção (diretor presidente regional da União dos Escoteiros do Brasil - Região 

Pará), Raimundo Matos (vice-presidente regional da União dos Escoteiros do Brasil), Wander Leão da Silva 

(coordenador distrital metropolitano da União dos Escoteiros do Brasil), Sandra Nogueira da Conceição (representando a 

Modalidade do Mar) e Oliwalmir Alves da Silva (representando a Modalidade de Escoteiros Básicos). 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. Em seguida, invocando as bênçãos de Deus o presidente declarou aberta a 

sessão. Externou sua imensa satisfação em prestar homenagem aos escoteiros de todo o Pará. Em seguida, foi 

apresentado o Relatório Anual dos Escoteiros referente ao ano de 2017. O vereador Adriano Coelho registrou a presença 

do vereador Sargento Silvano e convidou-o a tomar assento na Mesa e assumir a presidência da sessão. Subiu depois à 

tribuna e agradeceu pela presença de todos. Afirmou que se deve dar prioridade às pessoas e aos grupos que assumem 

o protagonismo em ações que beneficiam a sociedade. Reportou alguns acontecimentos de sua infância, quando 

desenvolveu as primeiras impressões sobre a prática do escotismo. Descobriu, aos poucos, que o escotismo leva as 

crianças a desenvolver a noção de deveres morais e éticos. Posteriormente, reassumiu a presidência da Mesa. Usou 

então da tribuna o vereador Sargento Silvano e parabenizou o vereador Adriano Coelho pela proposição da sessão. 

Contou que foi escoteiro na juventude tirando grandes ensinamentos de conduta e disciplina na vida, o que o incentivou 

a seguir a carreira de policial. Pontuou a importância que os escoteiros têm neste momento delicado em que o país se 

encontra. Depositou sua esperança de um futuro melhor nas mãos dos jovens escoteiros. Após a mesa registrar a 

presença do vereador Gustavo Sefer, a senhora Sandra Nogueira agradeceu ao movimento escoteiro por impedir que 

muitos jovens entrem para o mundo do crime. Também se pronunciaram a senhora Iranilde Russo, a escoteira juvenil 

Rayane e o senhor Alan Assunção. Em seguida, houve a entrega da honraria "Plaqueta e Medalha Vereador Clodomir 

Grande Colino" ao senhor Alan Assunção. Após a entrega desta honraria, o presidente Adriano Coelho agradeceu a 

todos os presentes e encerrou a sessão às dez 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 seis dias do mês de abril de 2018. 
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