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ATA DA SESSÃO ESPECIAL EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, 
REALIZADA EM 08/03/18 NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ. 
 

Às 09h50mn do dia 08 (oito) de março do ano de dois e dezoito (08/02/2018), a Presidente 
respeitando os preceitos regimentais deu inicio a sessão ordinária solicitando as vereadoras: 
Dionely Santos e Lina Barbosa, para que fizessem parte da mesa como 1ª e 2ª secretárias 
interinas. Sendo que, por ser tratar de um dia especial a mulher, nada mais justo que esta 
sessão a mesa fosse dirigida somente por mulheres. Em seguida a Presidente convidou para 
fazerem parte da mesa também o ex-prefeito Ciro Góes e o prefeito Nilson Santos. Após 
solicitou ao vereador Thiago para que fizesse a oração inicial e a leitura bíblica, que o fez no 
Livro de Prov. 30.10. Em seguida a PRESIDENTE informou a todos que esta era uma sessão 
especial ao dia da mulher. Dia este, em que as mulheres ficam mais sensíveis e nem por isso 
deixam de lutar por seus objetivos. Informou ainda, que na referida sessão os vereadores iriam 
poder fazer suas homenagens as mulheres que haviam trazidas. Em seguida franqueou a 
palavra aos vereadores onde o vereador JAIR com a palavra em nome da presidente saudou a 
todos os membros da mesa e em nome de sua esposa saudou as demais pessoas em nossa 
galeria. Em seguida chamou as senhoras: Gabriela Soares, Regina Cordeiro e Lidiane 
Cordeiro, para que pudessem vir receber suas homenagens e também representar outras 
mulheres que não puderam estar presente neste evento. Na oportunidade o vereador teceu um 
breve comentário sobre o trabalho e o dia-a-dia de cada uma delas e também comentou de 
como surgiu este data comemorativa. Sendo que, durante este período muitas mulheres 
sofreram por estarem lutando por uma idealidade. E hoje existem leis que visam amparar a 
mulher as quais muitas das vezes não são respeitadas por seus esposos e por determinados 
homens. Finalizando, parabenizou todas as mulheres do nosso país em especial as mulheres 
vereadoras desta Casa. O vereador VALDEIR em nome da presidente saudou todos os 
membros da mesa e em nome vereadora Dionely parabenizou todas as mulheres que se 
faziam presentes em nossa galeria. Na oportunidade falou a todos que por falta de 
comunicação não pôde trazer sua mãe, a qual seria a sua homenageada mais em nome dela 
parabenizava a todas as mulheres não só do nosso município mais de todo o nosso país. O 
vereador RUBENS saudou a todos os presentes e fez um breve resumo do dia-a-dia de uma 
mulher, a qual tem que se virar em duas para que possa dar conta do marido, da casa, dos 
filhos, do trabalho e assim por diante. Com isso, podemos ver o quanto à mulher é importante 
na vida de um homem. Na oportunidade o vereador emocionado lembrou-se das mulheres de 
sua família, as quais duas delas vieram a falecer recentemente em um trágico acidente aqui no 
município o que desestruturou bastante sua vida. No mais, parabenizou a todas as mulheres 
do nosso município. O vereador THIAGO agradeceu a Deus por mais esta oportunidade e 
disse que todas as mulheres são merecedoras e dignas desta homenagem. Baseado em um 
relato bíblico, mas, precisamente no livro de Ester deixou sua mensagem a todas as mulheres. 
Disse ainda, que hoje estamos homenageando mulheres de fibra, de garra, de força e de 
muitos outros requisitos que poderão ser impostos a elas. Na oportunidade parabenizou todas 
as mulheres em nome da professora Eley, que morreu tentando salvar seus alunos em um 
incêndio criminoso a uma creche em Minas Gerais. O vereador DÊNIO agradeceu a presença 
de todos em nossa galeria e disse que esta era uma homenagem justa que estávamos fazendo 
hoje nesta Casa a estas mulheres. Sendo que, hoje é grande o índice de violência contra as 
mulheres em nosso país, mas também existe o lado bom nisso tudo que foi o espaço que as 
mulheres ganharam junto à sociedade. Sendo que, ainda existem também vários países a fora, 
onde as mulheres não podem se expressarem e nem podem se quer mostrar seus rostos. Na 
oportunidade convidou as senhoras: Dra. Iara e sua esposa Noemia, para que pudessem 
receber suas homenagens, onde fez um breve resumo de seus trabalhos. Por fim, parabenizou 
em nome de sua esposa todas as mulheres do nosso município, bem como, as vereadoras 
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desta Casa. O vereador CLOVISSON em nome das vereadoras saudou a todas de nossa 
plenária e em nome da Secretária Janete saudou a todos que se faziam presentes em nossa 
galeria. Na oportunidade teceu comentários sobre a importância da mulher hoje na sociedade e 
comentou também o quanto a presença de sua mãe é importante não só na sua vida, mas, 
também na vida de todos os seus irmãos. Visto que, sua mãe tem uma grande influência em 
sua vida profissional e também por a mesma ter sido mãe e pai depois que o mesmo veio a ser 
assassinado em um assalto dentro de sua própria residência. Finalizando, disse que suas 
convidadas também não se faziam presentes mais que estava no aguardo da chegada de sua 
mãe, que por motivo de ter que se fazer presente a uma consulta, ainda não havia chegado. E 
era em nome de sua mãe que parabenizava a todas as mães não só do nosso município mais 
de todo o país. A vereadora LINA BARBOSA em nome da presidente desta Casa saudou a 
todos os demais membros da mesa e da plenária. Em nome de sua mãe saudava a todas as 
mulheres do nosso município e em nome da secretária de educação Sra. Kátia saudava a 
todas as professoras do nosso município. No ensejo disse que havia trazido para serem 
homenageadas as senhoras: Maria Barbosa, Rosa e a sua Nora. Na oportunidade fez um 
breve resumo das vidas das mesmas. Agradecendo sua mãe por tudo o que passou para dar o 
sustento de seus filhos. Por fim, deixou uma mensagem bíblica a todas as mulheres do nosso 
município. Ato contínuo a PRESIDENTE agradeceu a presença do Secretário de Saúde Sr. 
Laucy Gama em nossa galeria. A vereadora DIONELY saudou a todos os presentes e 
agradeceu a Deus por este momento em sua vida e desde já parabenizava todas as mulheres 
por esta data comemorativa e fez suas as palavras dos vereadores que já haviam se 
pronunciados. Na oportunidade convidou as senhoras: Dayse, Dilma, Dione, Daysiane e sua 
filha Sara, para que pudessem receber suas homenagens. E foi em nome de suas 
homenageadas que parabenizava a todas as mulheres do nosso município e em nome da 
Secretária Kátia, parabenizou todo o corpo docente de nossas escolas. Na oportunidade 
agradeceu aos vereadores homens desta Casa, por terem deixados suas mensagens em 
homenagem as mulheres. Parabenizou também todas as mulheres que vem desenvolvendo 
seus trabalhos juntamente com a administração municipal em prol do desenvolvimento do 
nosso município. Parabenizou ainda, as três vereadoras desta Casa pelos trabalhos que vem 
desenvolvendo no município. Por fim, parabenizou a ex-vereadora Joana D’árc pelo belíssimo 
trabalho que desenvolveu nesta Casa quando foi vereadora e deixou uma mensagem bíblica a 
todas as mulheres do nosso município. A PRESIDENTE na pessoa do prefeito Nilson Santos, 
saudou a todos os homens presentes neste evento e em nome da vereadora Lina Barbosa, 
saudou a todas as mulheres presentes em nossa galeria. Na oportunidade convidou as 
senhoras: Janete, Crislene e sua irmã Telma, para que pudessem receber também suas 
homenagens. Sendo que, havia criado alguns critérios para poder escolher as pessoas que 
iriam ser homenageadas. No ensejo disse que conhecia toda a história de vida de suas 
homenageadas e que por isso às convidou para este evento. Depois de fazer um breve resumo 
sobre o dia-a-dia de suas convidadas, parabenizou todas as mulheres do nosso município e 
todas as mulheres que trabalham na administração municipal em busca de um melhor 
desenvolvimento para o município independentemente dos cargos que ocupam na 
administração. Finalizando, desejou em nome de sua irmã um feliz Dia Internacional da Mulher 
a todas as mulheres do nosso município. Em seguida foi concedida a palavra ao ex-prefeito 
Ciro Góes e ao prefeito Nilson Santos, que também fizeram suas considerações sobre tudo o 
que havia sido dito pelos vereadores e na oportunidade falaram sobre suas vidas e sobre um 
pouco de suas administrações e finalizando deixaram suas mensagens em homenagem a 
todas as mulheres não só do nosso município mais também de todo o nosso país. Ato contínuo 
a PRESIDENTE chamou as três funcionárias desta Casa para que pudessem também receber 
suas homenagens e na oportunidade agradeceu as mesmas pelo trabalho que vem 
desenvolvendo a todos os vereadores nesta Casa. No mais, agradeceu a presença de todos 
que haviam comparecido neste evento. E não havendo mais nenhum assunto a ser tratado à 
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presidente solicitou ao vereador Thiago para que fizesse a oração final. Após declarou 
encerrada a presente sessão às 12h07mn. Esta ata após lida e discutida vai assinada pela 
Mesa Diretora. Plenário Fernando Conceição, 08 de Março de 2018. 
 
 

         ____________________________                _______________________________ 
Maria Luísa Valente de Matos                   Dionely Mª Eugênia da S. Santos  

Presidente                                                  1º Secretária 
 
 

__________________________ 
Lina Carmem Barbosa da Silva 

2º Secretária 


