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PROJERO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 012/2022 

 

DISPÕE SOBRE A OUTORGA DE TÍTULO DE 

CIDADÃO ABAETETUBENSE AO PADRE 

MARCOS JOSÉ BELÉM FURTADO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

                             A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA aprova e a 

Mesa Diretora promulga o seguinte Decreto Legislativo. 

                             Art. 1º- Fica outorga o Titulo de Cidadão Abaetetubense ao 

PADRE MARCOS JOSÉ BELÉM FURTADO, em reconhecimento aos relevantes 

serviços prestados a população de nosso município. 

                            Art. 2º- Referida comenda será entregue em Sessão Solene da 

Câmara Municipal de Abaetetuba realizada em data oportuna. 

Art. 3º- O presente Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogados as disposições em contrários. 

                            Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: “Mario Ferreira 

Fonseca”, em 26 de outubro de 2022. 

 

Gelciney Matos de Carvalho-GEL 

VEREADOR –PL 
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JUSTIFICATIVA 

 

Padre Marcos José Belém Furtado, natural de Bujaru, filho de José Maria 

Ferreira Furtado e Nilza do Carmo Belém, nascido no dia 10/07/1991, atualmente 

com 32 anos de idade, de família tradicionalmente católica. Desde criança despertou 

o desejo pela vida religiosa, deu início aos seus estudos na cidade de Bujaru-PA. Em 

2010 nasce o vínculo com a cidade de Abaetetuba, dando entrada no Seminário 

Nossa Senhora de Guadalupe onde dedicou boa parte de seus estudos, no mesmo 

período fez serviço pastoral na Paroquia de Nossa Senhora de Nazaré, assim 

contribuindo com crescimento espiritual e social dos cristãos. Em 2012 foi enviado a 

Belém para estudar filosofia e teologia, concluindo no ano de 2018, logo após 

retornou para Abaetetuba para experiência pastoral na Diocese. Em seguida, foi 

ordenado sacerdote da igreja católica, no dia 02 de fevereiro de 2018, na Igreja de 

São Joaquim e Santana na cidade de Bujaru, Diocese de Abaetetuba.  

Em missão foi enviado a ser pároco e administrador da Paroquia Cristo 

Redentor em Abaetetuba, onde contribuiu para evangelização e missão no território 

durante três meses, em seguida muito disposto a levar Cristo a todos aqueles que 

necessitam, foi enviado para Vila dos Cabanos, onde passou oito meses em missão 

com o povo daquela localidade. Logo após, como um grande missionário assumiu a 

Paróquia São Miguel Arcanjo na Vila de Beja em Abaetetuba, passou mais de um ano 

a desenvolver serviço pastoral e contribuir para o crescimento espiritual do povo que  

reside na citada localidade, tanto da Vila de Beja quanto nas estradas e ramal 

próximos, acompanhando a juventude, as famílias e demais pessoas. 
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 Concluindo sua missão na vila de Beja, passou a ser Pároco da Paróquia 

Cristo Redentor, onde também teve um grande vínculo com a comunidade, 

orientando e acompanhando o povo através da escuta, dos direcionamentos e demais 

necessidades, dedicou a sua missão a contribuir com o povo.  

Depois de grandes missões e evangelização do povo de Deus em 

Abaetetuba, foi nomeado, pelas mãos do Bispo Dom José Maria, para ser Pároco e 

Cura da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, onde hoje está exercendo seu 

ministério, contribuindo com o povo Abaetetubense, no serviço pastoral, social, 

espiritual e lutando a favor dos mais carentes e necessitados. Seu grande objetivo é 

levar a palavra de Deus, estando sempre à disposição para acolher, contribuir e 

evangelizar através do seu ministério, sempre tendo em vista o bem maior que é o 

amor e zelo pela mãe igreja. Durante toda sua vida religiosa construiu diversos laços 

com o povo de Abaetetuba.  

Portando, dedicando-se cada dia mais aos irmãos através da evangelização, 

hoje atualmente como um bom pastor dedica-se inteiramente ao serviço dos que 

residem nesta terra Abaetetubense. 

     Em face dos relevantes serviços prestados ao município de Abaetetuba e 

ao seu povo, solicito o apoio de Vossas Excelências para conceder Título de Cidadão 

Abaetetubense ao nosso Pastor Padre Marcos José Belém Furtado, hoje Pároco da 

Catedral Nossa Senhora da Conceição, padroeira do povo católico da cidade de 

Abaetetuba. 

Gelciney Matos de Carvalho 

VEREADOR – PL 


