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Of. 001/2020-FDCA-PA                                  Belém, 30 de maio de 2020. 

 

Ao Exmo Sr. 

Vereador MAURO FREITAS 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 

Assunto: Alteração da denominação da Estrada da Yamada para “AVENIDA PADRE 

BRUNO SECHI” 

 

O Fórum das Entidades dos Direitos da Criança e do Adolescente do Pará 

(Fórum DCA/PA), composto por entidades da sociedade civil que atuam na pauta da infância e 

da juventude conforme descrição no rodapé deste expediente, vem, mui respeitosamente, 

solicitar que a Estrada da Yamada, localizada nos Bairros do Benguí, Parque Verde e 

Tapanã, em Belém/PA, passe a se denominar “AVENIDA PADRE BRUNO SECHI”, a 

partir da regular tramitação nesta Casa Legislativa e proposição de lei específica. 

Tal proposta vem ao encontro de prestar homenagem ao Padre Bruno Sechi, falecido 

em 29 de maio de 2020, cuja importância de trabalhos sociais e comunitários são reconhecidos 

tanto nesta Capital, quanto ao Estado e ao Brasil.  

Ressalta-se que na atual Estrada da Yamada, n. 17, no Bairro do Bengui, está sediado 

o Movimento República de Emaús (igualmente componente do Fórum DCA/PA), e que Padre 

Bruno Sechi formou base há quase 50 (cinquenta) anos, com projetos e programas de cunho 

assistencial, profissionalizantes e educacional a crianças, adolescentes e jovens de diversos 

bairros de Belém.  

Ainda, Padre Bruno Sechi tem referência na consolidação de direitos, especialmente 

da criança e do adolescente, na Constituição Federal de 1988 e outras normativas, a exemplo da 

Lei n.ª 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

O falecimento do Padre Bruno, de forma inesperada e de grande pesar, resultou em 

decretação de luto oficial pelo Prefeito de Belém e pelo Governador do Estado por 03 (três) 

dias, além de inúmeras notas de pesar, a exemplo do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Belém (COMDAC), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 

Pará, Associação dos Magistrados do Pará (AMEPA), Associação dos Magistrados Trabalhistas 

da 8.ª Região (AMATRA-8), Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Sociedade 

Paraense de Direitos Humanos (SDDH), Conselho de Segurança Pública do Pará (CONSEP), 

entre outros órgãos e entidades, e da forma igual de inúmeras pessoas. 

Fica a última mensagem de Padre Bruno veiculada no Jornal “O Liberal”: de 

30/05/2020: “Ser solidário para com o próximo significa ter uma visão diferente de mundo, 

onde não haja exploradores, onde todos se sintam reconhecidos na sua dignidade, onde quem 

tem mais possa repartir com quem não tem.” 

Neste sentido, o Fórum DCA/PA requer o presente recebimento e atendimento ao 

pleito, sendo um ato de reconhecimento de Belém a todo o trabalho realizado pelo Padre Bruno 

Sechi, com vistas a sempre rememorarmos o seu legado. 

Agradecendo desde já, com renovação de votos de estima. 

Atenciosamente, 

 

 

Ricardo Washington Moraes de Melo 

Membro da Coordenação Colegiada do Fórum DCA-PA, pela OAB-PA 
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