
 

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 
 

       ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ESPECIAL EM CARÁTER DE 
HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES E ENTREGA DA MEDALHA E 
DIPLOMA “CORDOLINA FONTELLES LIMA”, CONFORME DISPÕE O 
DECRETO Nº 058, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2001 E O DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 23, DE 05 DE JUNHO DE 2006. 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se a Câmara Municipal de 
Belém para a realização desta sessão especial em homenagem ao Dia das Mães e entrega da Medalha e Diploma 
“Cordolina Fontelles Lima”. Compuseram a Mesa os(as) senhores(as): Márcia Cunha (secretária do Controle 
Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará), Maria Lúcia Guimarães da Luz (representando as 
homenageadas), vereador Toré Lima, vereador Fabrício Gama e vereador Fernando Carneiro. Presentes ainda 
estavam os vereadores Igor Normando e Lulu das Comunidades. Presidiu a sessão a vereadora Simone 
Kahwage. Após a composição da Mesa de trabalhos, o Mestre de Cerimônia convidou todos a ouvir, em atitude de 
respeito, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em seguida, invocando as bênçãos de Deus, a vereadora 
Simone Kahwage, declarou aberta a sessão. Assumiu depois a presidência da Mesa o vereador Toré Lima e a 
vereadora Simone Kahwage subiu à tribuna e leu um pequeno texto em homenagem às mães. Ao término da 
mensagem, disse que é difícil ser mãe nos dias atuais e lembrou-se daquelas mulheres que sonham em ser mães, 
mas não podem sê-lo por motivos biológicos. Afirmou que, assim como ela, existem políticos empenhados em 
defender os direitos das mulheres que são mães. Por fim, deixou suas sinceras homenagens a todas as mães do 
estado do Pará, especialmente às presentes na sessão. Reassumiu posteriormente a presidência da Mesa. 
Discursando depois em nome da Câmara Municipal de Belém, o vereador Fabrício Gama saudou a todos. 
Declarou que ser mãe deve significar um renascimento para a mulher. Disse que a homenagem de hoje é dada a 
mulher como ser humano e mãe, por dedicar-se aos seus filhos com tanto afinco. Afirmou também que a mulher 
representa o que é de mais puro, pois possui amor puro. Finalmente disse que a homenagem que será feita hoje 
levou em consideração a trajetória de cada agraciada e que o reconhecimento deve ser diário. Ao término deste 
discurso, o Mestre de Cerimônia convidou a senhora Maia de Jesus Castro Garcia a também compor a Mesa. 
Posteriormente, discursou o vereador Fernando Carneiro que comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelas 
mulheres na sociedade, tendo como reflexo a baixa representatividade destas neste Poder Legislativo. Disse que 
a luta das mulheres contra o preconceito e o machismo ocorre diariamente. Alegou empenhar-se em ser uma 
pessoa que tenta fazer aquilo que é certo. Sua conduta, afirmou, vem em grande parte de sua criação familiar, 
especialmente da educação que recebeu de sua mãe. Contou do sofrimento de sua mãe em decorrência de sua 
carreira política. Afirmou existirem poucas relações tão fortes quanto a existente entre uma mãe e seu filho. A 
mesa registrou depois a presença do vereador Gustavo Sefer. Em seguida, subiu à tribuna o vereador Toré Lima e 
congratulou a todos. Recordou nesta homenagem, de forma carinhosa, a mãe de Jesus Cristo. Demonstrou 
tristeza pelo fato da maioria dos vereadores não terem indicado outras mães para serem homenageadas, já que 
de trinta e cinco vereadores apenas nove fizeram indicações. Dando prosseguimento à sessão, discursou em 
nome das homenageadas a senhora Maria Lúcia Guimarães da Luz. Esta disse estar honrada, leu um pequeno 
texto sobre o significado de ser mãe e lembrou carinhosamente de Maria, mãe de Jesus. Parabenizou todas as 
mães presentes na sessão. Após este discurso, teve início a entrega das homenagens. O vereador Fernando 
Carneiro entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Ildenir Martins Carneiro; o vereador 
Igor Normando entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Angelina Nazaré dos Anjos 
Oliveira; o vereador Nehemias Valentim entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora 
Geralda Marcelino (representada por Maria Marcelino); o vereador Adriano Coelho entregou a Medalha e Diploma 
“Cordolina Fontelles Lima” à senhora Mônica Celeste dos Santos Cardoso; o vereador Amaury da APPD entregou 

 



a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Patrícia do Socorro Marciel; o vereador Gustavo Sefer 
entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Maria de Jesus Castro Garcia; o vereador 
Lulu das Comunidades entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Ruth Cleia Jardim 
Cordeiro; o vereador Fabrício Gama entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à senhora Maria do 
Socorro Pereira da Gama; o vereador Toré Lima entregou a Medalha e Diploma “Cordolina Fontelles Lima” à 
senhora Maria Lúcia Guimarães da Luz. Também receberam uma homenagem especial, através da entrega de 
ramalhetes de flores, as servidoras da Câmara Municipal de Belém Sabrina de Jesus Oliveira, Samandra de Jesus 
Oliveira e Maria Isabel Priste Pereira. Terminadas as homenagens, a presidente da sessão, vereadora Simone 
Kahwage, agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão às onze horas de vinte e cinco 
minutos. 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, dia 
10 de maio de 2018. 
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