
     
           ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
ATA DA DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO 
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA 
OITAVA LEGISLATURA EM HOMENAGEM AO DIA DO 
ASSISTENTE SOCIAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME 
DISPÕE REQUERIMENTO DE Nº 181/2018 DE PROPOSIÇÃO DO 
EXMO. SR. VEREADOR BIECO .    
  

Aos quinze dias do mês de maio 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 Bieco. O mestre de cerimônias convidou a assumir 

seus lugares na composição da Mesa os senhores: Antônio Carlos Costa Sena (representando  Secretaria da 

Assistência Social Trabalho Emprego e Renda), Zaraia Guará Ferreira (representante do Conselho Regional de 

Serviço Social), Edval Campos Bernardino (professor de Serviço Social da UFPA), Zoraide Leitão de Oliveira e Marisa 

Elenice Silva Lima. Presentes ainda os vereadores Marinor Brito e Gustavo Sefer. Composta a Mesa, o mestre de 

cerimônias 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 Bieco declarou 

aberta a sessão. Houve como primeiro ato da sessão uma homenagem da Banda da Guarda Municipal com a 

execução da música "Amigos para sempre". Após isto, a vereadora Marinor Brito, assumiu a presidência e usou da 

tribuna o proponente da sessão, vereador Bieco.  Este parlamentar argumentou ser uma grande responsabilidade 

falar aos convidados, como um aluno de Serviço Social que é. Comentou a dificuldade inicial no curso, tendo mesmo 

pensado em desistir, mas recebeu o apoio dos professores e dos colegas. Relatou algumas dificuldades em família 

pelas quais passou. Disse que é seu dever como aluno de serviço social e parlamentar representar a população mais 

necessitada. Disse que atende e sempre atenderá às pessoas que vêm em seu gabinete solicitar ajuda. Reassumiu 

depois a presidência da Mesa. Dando prosseguimento aos discursos, a vereadora Marinor Brito declarou que estava 

contente desde a aprovação da presente sessão em plenária. Falou da importância de dar reconhecimento aos 

profissionais de serviço social. Apontou a importância do serviço social num momento em que a população vive uma 

vulnerabilidade social com a total negligência do Poder Público. Após este discurso, Antônio Carlos Costa Sena 

assumiu a palavra e informou ter se formado em serviço social no ano de 2002. Ao sair da universidade, muitos 

perguntavam quando iria parar de estudar, mas afirmou que nunca se deve parar de estudar pois sua profissão exige 

o constante aprimoramento como educador e mediador social. Afirmou que muitas vezes a única porta aberta às 

pessoas é a da assistência social. Argumentou que, apesar pouca valorização, o assistente social é bastante 

demandado na assistência, saúde, educação e também na justiça. Os assistentes sociais estão presentes em todos 

os setores da sociedade, porém não recebem o devido respeito. Finalizou seu discurso parabenizando todos os 

profissionais presentes. Em seguida, usou da palavra o vereador Gustavo Sefer e parabenizou os trabalhadores da 

assistência social, que julga ser uma das mais importantes profissões que existem. Expressaram-se ainda os 

senhores Zaraia Guará Ferreira, Edval Campos Bernardino e Zoraide Leitão de Oliveira. Posteriormente, houve a 

entrega dos títulos honoríficos de Honra ao Mérito em homenagem aos senhores(as): Simão Pedro Martis Bastos, 



José Maria Teixeira do Rosário, Maesele Antonileza de Carvalho, Vítor Emanuel Jesus Mateus, Michell Mendes 

Durans da Silva, Regina Célia da Silva Ferreira, Leomar Narzila Maués Pereira, Letícia de Nazaré Vieira Bastos, 

Zilma Aparecida da Silva,  Maria Lúcia Gaspar Garcia, Cristiane Loureira Lima, Maria Cristina do Socorro Rodrigues 

de Sousa, Solange Silva Souza, Luciano Gomes da Silva, Zoraide Leitão de Oliveira, Joaquina Barata, Edval 

Bernardino Campos, Laira Vasconcelos dos Santos, Vera Suely Moraes Ferreira, Heitor Márcio Pinheiro, Nádia 

Socorro Fialho, Tereza Cristina Oliveira Rodrigues, Rocio Tamara Munoz Aguirre, Fábia Jaqueline da Silva Miranda,  

Adriana Monteiro Azevedo, Maria do Socorro Rocha da Silva, Ana Lúcia da Silva Brito, Ânderson dos Reis Conceição, 

Jefferson Antônio Fernandes Barcelar, Antônio Adimilsom Ferreira de Jesus, Carlos Alberto Batista Maciel, Marisa 

Elenice Silva Lima. Também foi homenageada com um aperto de mão do vereador Bieco a senhora Sandra Nunes, 

servidora da Câmara Municipal de Belém e também aluna do Curso de Serviço Social. Após a homenagem, o 

presidente agradeceu a todos os presentes e encerrou a sessão às dezesseis 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 quinze dias do mês de 

maio de 2018. 
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