
 

       
    ESTADO DO PARÁ 

      CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM  
 

       ATA DA SEXTA SESSÃO ESPECIAL COM O TEMA: "RECONHECENDO 
E LEGITIMANDO O PROTAGONISMO DAS MULHERES", CONFORME 
DISPÕE O REQUERIMENTO Nº 61/2018 DE PROPOSIÇÃO DA EXMA. 
SRA. VEREADORA SIMONE KAHWAGE. 

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, reuniu-se a Câmara 
Municipal de Belém para a realização desta sessão especial acerca do tema "Reconhecendo e legitimando o 
protagonismo das mulheres". Compuseram a Mesa as senhoras: Aldeíse da Silva (representando o Comando do 
Quarto Distrito Naval), Amanda Kahwage Machado (médica endocrinologista), Maria do Socorro Monteiro da Silva 
(subcomandante da Guarda Municipal de Belém) e Débora Martins (coordenadora do PRB Mulher - Pará). Após a 
composição da Mesa de trabalhos, o mestre de cerimônias 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. A presidente solicitou então ao pastor Vavá Pinheiro para que fizesse uma homenagem 
às mulheres. Este, além de fazer a homenagem, também compartilhou um pouco de sua problemática história 
familiar. Em seguida, discursou a senhora Amanda Machado Kahwage que externou seu desejo de ver as 
mulheres alcançando seu protagonismo através da educação. Logo depois, houve a apresentação do Grupo de 
Expressões Culturais Kawahiva. Prosseguindo, usou da tribuna a coordenadora do PRB Mulher - PA, senhora 
Débora Martins e afirmou que o dia oito de março serve para que seja possível repensar o protagonismo da 
mulher. Afirmou que o protagonismo das mulheres deve ter início onde quer que a mulher esteja, seja no lar ou no 
ambiente de trabalho. Logo depois usou da tribuna a vereadora Simone Kahwage que cobrou uma maior 
representatividade das mulheres na política. Um dos motivos aventados pela parlamentar para que isto não ocorra 
é o fato das mulheres não votarem em outras mulheres. Finalmente, disse que o objetivo desta sessão é resgatar 
nas mulheres algum projeto que, por algum motivo, não pôde ser colocado em prática. Findo este pronunciamento, 
o mestre de cerimônias leu a justificativa de ausência do vereador França. Após isto, novamente se apresentou o 
Grupo de Expressões Culturais Kawahiva. Ao término desta apresentação, foram homenageadas com o "Diploma 
de Menção Honrosa" as senhoras Maria Tavares da Trindade, coordenadora de Integração de Políticas Públicas 
para Mulheres; Maria do Socorro Monteiro, subinspetora geral da Guarda Municipal de Belém; Adriana Grigolin, 
juíza de direito da Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente; Aldeíse da Silva, capitã de fragata do IV 
Distrito Naval; Débora Martins, coordenadora do PRB Mulher - Pará; Meire Soares, coordenadora do UNP - 
Evangelização nos Presídios, Amanda Machado, médica endocrinologista; Mônica Maciel, juíza de direito -
Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior (TJPA); Valdirene do Socorro Espírito Santo; Erika Natalie, 
primeira coronel feminina Comandante da Polícia Militar (CPC 2); Samara Castro, digital influencer; e Gracielen 
Silva e Souza, coordenadora do Grupo de Expressões Tribo Kawahiva. Houve ainda a apresentação de um curto 
vídeo sobre o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus dentro dos presídios femininos. Terminadas as 
homenagens, a presidente da sessão, vereadora Simone Kahwage, agradeceu a presença de todos, declarando 
encerrada a sessão às dezessete horas e quarenta e seis 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 22 de março de 2018. 
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