
 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Belém 

ATA DA  TERCEIRA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO PERÍODO 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA 
LEGISLATURA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER E ENTREGA DA PLAQUETA “DULCE ACCIOLI” ÀS 
MULHERES QUE SE DESTACARAM NAS DIVERSAS ÁREAS DE 
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME DISPÕE A 
RESOLUÇÃO Nº 43, DE 23 DE JUNHO DE 1999 E RESOLUÇÃO 
Nº 52 DE 08 DE JUNHO DE 2000. 

No oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na Câmara Municipal de Belém, teve 
início esta sessão especial sob a presidência do vereador Mauro Freitas. O mestre de cerimônias convidou a assumir seus 
lugares na composição da mesa os senhores (as) vereador Mauro Freitas (Presidente da Câmara Municipal de Belém), 
vereadora Marinor Brito, vereadora Simone Kahwage, Aldenise da Silva (Comandante da Marinha do Brasil), Tenente Iasmim 
Lins (1º COMAR Aero Regional). Após a composição da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a vereadora Simone Kahwage e 
em seguida discursou o vereador Mauro Freitas. Este vereador enalteceu a importância da mulher nos diversos campos da 
sociedade, apesar de, em seu entendimento, ainda serem pouco representadas. Citou o fato de existirem somente três 
vereadoras nesse Poder Legislativo. Defendeu um sistema de cotas para mulheres na política, pois entende que esse pode ser 
um meio de equiparar o número de representantes mulheres na política. Em seguida reassumiu a direção dos trabalhos o 
vereador Mauro Freitas, que concedeu a palavra a vereadora Simone Kahwage. Simone Kahwage fez a leitura de um pequeno 
texto evidenciando as dificuldades e desafios que sempre acompanham a vida de uma mulher. Parabenizou todas as mulheres 
presentes na sessão, especialmente as homenageadas. Após seu discurso, essa vereadora reassumiu a presidência. Dando 
prosseguimento aos pronunciamentos, a vereadora Marinor Brito saudou todos os presentes e apontou as dificuldades históricas 
enfrentadas pelas mulheres domésticas até conquistarem o direito ao voto eleitoral. Apesar das conquistas, argumentou, a 
mulher ainda está longe de ser protagonista na sociedade. Por fim, declarou que o destino da mulher não é o sofrimento e muito 
menos a barbárie, mas sim a felicidade.  A presidente registrou a presença do vereador Celsinho Sabino. Em nome das 
homenageadas a senhora Edinlena Vieira da Silva, afirmou que apesar da violência constante contra as mulheres, elas ainda 
conseguem sonhar com um futuro melhor. Cobrou das vereadoras Marinor Brito, Simone Kahwage e Blenda Quaresma plena 
representatividade às mulheres. Prosseguindo, a banda da Guarda Municipal de Belém homenageou as mulheres presentes por 
maio da execução da música do cantor Roberto Carlos “como é grande o meu amor por você”. A vereadora Simone Kahwage 
comunicou em seguida que o vereador Sargento Silvano não pode estar presente na sessão, mas deixou mensagem externando 
seu respeito e carinho para com as mulheres e suas conquistas alcançadas por meio de mérito absoluto. Após a homenagem foi 
exibido vídeo com uma mensagem às mulheres. Isto feito, deu-se início a entrega das plaquetas “Dulce Accioli” às 
homenageadas. O vereador Fabrício Gama juntamente com o bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN /PR entregaram a Plaqueta 
“Dulce Accioli” à senhora Ana Paula Amorim da Silva Holles – funcionária pública municipal da FUNPAPA; o vereador Bieco 
juntamente com o bloco PMN/SOLIDARIEDADE/PEN /PR ENTREGARAM A Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Dra. Patrícia 
Guimarães da Rocha – Advogada, Conselheira da OAB; a vereadora Marinor Brito juntamente com a bancada do PSOL 
entregou a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Luiza Ninfa da Costa Oliveira – “Mãe Lulu”; o vereador Fernando Carneiro 
juntamente com a bancada do PSOL entregaram a Plaqueta  “Dulce Accioli” à senhora Mária José Machado da Cruz; o vereador 
Ivanildo França juntamente  com a bancada da PRB entregaram  a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Claudenice Silva França; 
o vereador Toré Lima juntamente com a bancada do PRB entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Ivanize Cândico 
Pinheiro; o vereador Del. Nilton Neves juntamente com o bloco PDT/PSL entregaram, a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora 
Marely Conceição Marvão Cardoso – Advogada e Perofessora; o vereador Henrique Soares juntamente com o bloco PDT/PSL 
entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Maria das Graças Araújo Vieira – “Megá”; o vereador Emerson Sampaio 



juntamente com a bancada do PP entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhoraMartha Cristiana Zahluth Centeno;  o 
vereador Dr. Elenilson juntamente com o bloco PSDC/AVANTE entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Rosa Maria 
Viana Gonçalves – Líder Comunitária e membro  do MOVIDA; o vereador Mauro Freitas juntamente com o bloco PSDC/AVANTE 
entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” ao Movimento de Mulheres das Ilhas – MMIB; o vereador Igor Normando juntamente com 
o bloco PMDB/PHS entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli”  à senhora Evanilde Gomes Franco (“Eva Franco”, Secretária 
Municipal de Administração - SEMAD); a vereadora Blenda Quaresma juntamente com o bloco PMDB/PHS entregaram a 
Plaqueta “Dulce Accioli” a senhora Edilena Vieira da Silva; o vereador Amaury da APPD juntamente com o bloco PT/PCdoB 
entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Graça Lima – Socióloga; o vereador José Dinely  junta,enmte com o bloco 
PSC/PPS entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Honorata Tavares de Andrade; o vereador Lulu das comunidades  
juntamente com o bloco PSD/PTC entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Jandira Campos Sodré; o vereador Gustavo 
Sefer juntamente com o bloco PSD/PTC entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli”  à senhora Taís Cals Maués; o vereador Igor 
Andrade juntamente com o bloco PMN/PSB/PSDB/PTB entregaram a Plaqueta “Dulce Accioli” à senhora Maria de Lurdes 
Ramos Chucre; o vereador Paulo Bengtson juntamente com o bloco PMN/PSB/PSDB/PTB entregaram a Plaqueta “Dulce 
Accioli” à senhora Tatiane Letiere Pina Alesci. Também foram homenageadas por meio do recebimento de buquês de rosas as 
servidoras da Câmara Municipal de Belém senhoras Rosa Mary Bezerra da Silva Lacerda, Ivani de Fátima Dias Serra e Cleide 
Fonseca Rodrigues dos Santos. Ao término das homenagens a presidente da sessão, Simone Kahwage, agradeceu a presença 
de todos, encerrando a sessão às onze horas e trinta minutos ao som do Hino da Cidade de Belém. 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, Palácio Augusto Meira Filho, dia oito de março de 2018.           
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