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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
Av.  Dr. Anysio Chaves,  1001  - Aeroporto Velho - CEP:

Santarém-Pará
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REQUERIMENTO NO. í1l\5 /2o2o.

Senhora e Senhores Vereadores:

SOLICITAÇÃO        DE        UMA        SESSÃO
ESPECIAL PARA O  DIA O7 DE ABRIL  DE
2020,  PELOS  35  ANOS  DO  TEATRO  DA
PAIXÃO DE CRISTO EM SANTARÉM.

O Membro deste Poder,  signatário do presente, fazendo uso das prerrogativas que lhes
são conferidas pelo Regimento desta Casa, vem com o devido acatamento, REQUERER
que, após os tramites regimentais e com a aprovação dos ilustres membros do soberano
plenário, a realização de uma Sessão Especial para o dia O7 dç abril de 2020, pelos 35
anos  do  Teatro  da  Paixão  de  Cristo  em  Santarém,  para homenagear  pessoas  que
marcaram esse projeto de evangelização no Município

JUSTIFICATIVA

A presente solicitação se faz necessária em REQUERER, pois a Paixão de Cristo é uma
das encenações mais tradicionais  da região.  Sucesso  de público,  o  evento  que pauta a
lnteneligiosidade e seu texto apresenta os ensinamentos deixados por Jesus Cristo à toda
humanidade.

Com  a  ideia  de  íúndar  um  grupo  de  teatro  que  tivesse  como  objetivo  promover  a
evaligelização através do teatro, o espetáculo foi criado e apresentado pela primeira vez
no ano de 1985 com o nome Paixão Morte e Ressurreição de Cristo, com direção do padre
Vei.bita José Dillon, na época vigário da comunidade de São Raimundo Nonato, no bairro
Aldeia.

De  1985 a 1999 a peça teatral Paixão de Cristo foi apresentada na praça Tiradentes, no
bairro  da  Aldeia.  Em  2000  o  espetáculo  fioi  deslocado  para  o  estádio  municipal  de
Santarém onde ficou até 2004. A paftir daí o local do evento fioi altemando até que em
2015, a realização da Paixão de Cristo começa a ocorrer no Espaço Pérola do Tapajós, no
Parque da Cidade.

Por esse motivo faz necessário o reconhecimento por esse Plenário através dessa Sessão.

Sala das Sessõ Pleüário Vereador Benedito de Oliveira Magalhães, 02 de março de 2020.
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R MACHADO DE AGUIAR - PODEMOS
or Presidente da Câmara Municipal de Santarém.
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