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      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

 ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ESPECIAL DESTINADA A 
DEBATER E ENCONTRAR SOLUÇÕES PARA A TRADICIONAL 
HOMENAGEM DO SINDICATO DOS ESTIVADORES DURANTE 
O CÍRIO DE NAZARÉ, CONFORME REQUERIMENTO Nº 297 DE 
AUTORIA DO SENHOR VEREADOR ADRIANO COELHO. 

 

 Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta e cinco minutos, 
reuniu-se a Câmara Municipal de Belém em Sessão Especial destinada a debater e encontrar soluções para a tradicional 
homenagem do Sindicato dos Estivadores durante o Círio de Nazaré, oportunidade em que o Mestre de Cerimônias convidou 
para compor a Mesa dos trabalhos os seguintes convidados: Vereador Adriano Coelho, presidente desta sessão; André 
Cunha, Secretário Adjunto de Gestão Operacional de Segurança Pública – SEGUP;  Moisés Souza Lopes, Presidente do 
Sindicato dos Estivadores do Pará – SETEMEP; Paulo Roberto Pereira da Costa, Gerente de Segurança da Infraero; 
Nazareno Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Arrumadores; Roberto Almir Correa, o mais antigo estivador decano; Tatiana 
Borges, representando o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; Salin Junes Costa, Encarregado da 
Execução dos Fogos; Coronel Reiman Souza, representando o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Prosseguindo, o 
Mestre de Cerimônias solicitou a todos para ficarem de pé para ouvires os acordes do Hino Nacional Brasileiro e na sequência 
o senhor vereador Adriano Coelho assumiu a presidência dos trabalhos, declarando em seguida abertos os trabalhos. 
Inicialmente o senhor presidente saudou a Mesa e justificou os motivos que levaram a realização desta sessão, destacando 
que fez uma análise de todos os círios realizados e observou que o do ano passado foi pela metade pela falta dos fogos dos 
estivadores, momento em que deu ênfase a proposição da referida classe no sentido de se verificar o possível retorno da 
homenagem dos estivadores com a queima dos fogos; registrou que em cem anos de círio nunca teve um incidente e que os 
estivadores sempre tiveram a iniciativa de dar segurança aos que participam do Círio. Na sequência, foi facultada a palavra 
aos seguintes convidados(as): Tatiane Borges que, representando o IPHAN, informou que o Círio de Nazaré foi registrado 
como tombamento de Bem Imaterial; comentou que os fogos dos estivadores fazem parte de todo o evento, momento em que 
procedeu a leitura do Parecer do IPHAN sugerindo que os fogos sejam mantidos por já serem uma tradição, destacando que é 
necessário verificar a prioridade na questão da segurança do evento; Salin Junes Costa que, como responsável pela execução 
dos fogos falou sobre o histórico das normas de segurança, lembrando que como não se tinha nenhuma norma de segurança 
local para a execução dos fogos foi utilizada a norma de Minas Gerais, bem como que foram informados que não teriam mais 
fogos por falta de segurança; comentou sobre as necessidade da Criação de uma Norma Técnica local e que pela parte 
técnica não há motivos para que não ocorra a queima de fogos; Nazareno Ribeiro, que representando o Sindicato dos 
Arrumadores, informou que no ano passado esteve em uma reunião com os órgãos interessados mas não ouviu nenhuma 
autoridade com boa vontade para resolver o problema dos fogos; comentou sobre o prejuízo financeiros dos estivados com a 
proibição dos fogos e enfatizou que nunca viu ninguém sair queimado ou pisoteado com relação aos fogos e reafirmou que 
está faltando boa vontade das autoridades porque, segundo o orador, o assunto é da sociedade paraense e espera que esta 
Casa aprove o que for discutido nesta sessão; Paulo Roberto Pereira da Costa, representando a Infraero declarou que os 
fogos não apresentam nenhum risco e que não há objeção por parte da Infraero, bem como, se surgir alguma ideia é 
importante para as partes, momento em que se colocou a disposição de todos, acreditando que o bom senso venha acontecer, 
momento em que o senhor presidente procedeu a leitura de ofício justificando as ausências da Diretoria do Círio e do 
Ministério Público; Roberto Almir Corrêa, como o mais antigo estivador, narrou um pouco de sua história, bem como da história 
da sua categoria e pediu que as autoridades olhem com mais carinho a questão dos estivadores; Coronel Reiman Souza,   
representando o Corpo de Bombeiros, declarou que o Corpo que representa está pronto pra conduzir o processo que não é 
perigoso, tanto para arrumadores como para estivadores; comentou sobre o que diz o art. 144 da Constituição Federal 
referente a atuação dos Bombeiros e a diminuir os perigos que a população venha ocorrer; registrou que o Pará não tinha 

 



Normas Técnicas e teve que importar de outro estado, ocasião em que informou da determinação dos técnicos a apresentarem 
uma I.T. do Estado do Pará e que em 2016 essa I.T. foi colocada em consulta pública, acrescentando o tempo de duração dos 
fogos ficou em oito minutos com a tolerância de dez minutos por determinação do Corpo de Bombeiros; André Cunha, 
representando a Segup, declarou que participou do processo sobre o Círio de Nazaré com mais de dois séculos de existência 
e que esse evento sofreu e ainda irá sofrer inúmeras mutações, comentando em seguida sobre as várias mudanças no Círio, 
como a corda atrelada na procissão, sobre pessoas que foram atiradas nas águas, mudança do local da queima dos fogos; 
registrou que hoje o Círio tem onze eventos sociais, explicando que as mudanças vêm para primar pela segurança das 
pessoas e que espera que as autoridades tenham a capacidade de antever grandes tragédias; comentou sobre o balanço 
registrado pelo Portal G1 Pará que, de acordo com o balanço da Cruz Vermelha houveram quatrocentas e sessenta 
ocorrências e que no ano anterior setecentos e sessenta, com uma redução de 60,5%; registrou que recebeu ofício do 
Sindicato dos Estivadores informando pela escolha da balsa atracada e com isso o fluxo da procissão foi mais tranquilo porque 
havia uma área de vinte e dois mil metros quadrados fechada por tapumes e que não procede a informação de que o povo não 
acessou a praça, esclarecendo ainda que há sim boa vontade das autoridades e que a homenagem precisa ser vista dentro de 
um contexto macro da procissão, momento em que reiterou que a sua preocupação maior será com o conjunto de todo o 
evento e não só de um item e concluiu dizendo que a verdade é filha do tempo e não da autoridade; Miguel Souza Lopes, 
representando os estivadores, declarou que os fogos são participantes do Círio de Nazaré, destacando que os incidentes não 
foram registrados na Praça dos Estivadores e que o sindicato que representa todos os romeiros auxiliando com enfermeiros e 
ambulâncias; citou que o Sindicato dos Estivadores não participou da reunião e que deve ser vista no toda a preocupação com 
os romeiros; informou que em sessenta e nove anos de queima de fogo nunca houve prejuízo aos romeiros; lembrou que tudo 
que os bombeiros pedem os estivadores fazem e que nunca saiu um centavo dos cofres públicos para a homenagem prestada 
pelos estivadores; citou que a coisa não foi feita do jeito que foi contada aqui e pediu o retorno dos fogos dos estivadores. No 
ensejo, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão às doze horas e vinte 
minutos. E Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da 
Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, aos 17 de maio de 2018. 

  
Presidente 

1º Secretário                                                                                                                                                                2ª Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

gg  
 


