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ATA N°. 006 DA SESSÃO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA EM 09.03.2022. 

 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, no plenário da Câmara Municipal 1 

de Abaetetuba – Mário Ferreira Fonseca – às 10:00 horas, o Senhor Presidente, Vereador Aluisio 2 

Monteiro Corrêa, solicitou ao Senhor 1º Secretário, Vereador Cristiano Silva Lopes a proceder a 3 

chamada dos Senhores Vereadores e das Senhoras Vereadoras presentes, da qual constaram 4 

o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva Lopes, Vagner 5 

Augusto de Sena Ferreira, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Maria Madalena 6 

Silva da Silva, Max Willian Sousa Farias, Reginaldo Rodrigues Mota, Fernandes de Oliveira 7 

Anselmo, Gelciney Matos de Carvalho, Edinho Silva e Sotério Oliveira Fagundes. Havendo 8 

número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão especial, 9 

proposta pela ilustre Vereadora professora Madalena Silva. Ato contínuo o Senhor Presidente 10 

convidou a compor a Mesa a Senhora Cleide Sena Marques, representando do CREAM; a 11 

Senhora Josi Cunha, representando o coletivo “Mulheres contra a maré” e a Senhora Iracilda 12 

Freitas, representando a APAE-Abaetetuba. Feita a composição da Mesa pelos representantes 13 

das entidades convidadas, o Senhor Presidente franqueou a palavra para quem quisesse fazer 14 

seu uso. Na ocasião a vereadora professora Madalena ressaltou que o evento que ora acontece é 15 

histórico, sendo essa a 1ª sessão especial da Casa com a finalidade de discutir questões 16 

atinentes às necessidades e lutas das mulheres em busca de igualdade e de acesso e 17 

permanência a novos espaços. A vereadora abordou a forma como o machismo atinge as 18 

mulheres e a nocividade dessa estrutura para não estada de mulheres em espaços de decisão, 19 

como na política. A vereadora apontou os quadros existentes no plenário com as imagens de 20 

todos os ex-presidentes da Casa, composta em quase toda a sua totalidade por homens e referiu-21 

se também sobre a única Presidenta da República mulher, em toda a história do Brasil. Isso para 22 

argumentar o quanto o machismo e sua estrutura afastou e continua afastando as mulheres dos 23 

espaços de decisão e de chefia nos diversos seguimentos da sociedade. Ao final a Vereadora 24 

resultou que é preciso pensar as mulheres como diversas, e como tais, respeitadas e inseridas 25 

em políticas públicas que as olhem desta maneira: diversa. Sendo, portanto, essencial a 26 

superação do machismo e de sua estrutura para que a mulher, de fato, possa ter igualdade de 27 

acesso e oportunidades no campo político, social e profissional. Ato contínuo pronunciou-se o 28 
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Vereador Regi Mota para parabenizar a proponente da sessão especial e todas as mulheres pala 29 

passagem do dia 08 de março (dia internacional da mulher). O parlamentar citou algumas de suas 30 

ações parlamentares para melhorar a dignidade da mulher no município, afirmando que propôs ao 31 

Executivo que este construísse o “Centro de Saúde da Mulher”, onde seriam ofertados vários 32 

serviços ao público feminino, como exames de mamografia, preventivos de colo do útero, e 33 

outros. Ocorre que até o presente momento o Poder Executivo não implementou as ações, disse 34 

o Vereador. Em seguida, tomou palavra o Vereador Fernandes Anselmo para parabenizar a 35 

proponente da sessão especial, professora Madalena, e ressaltar a necessidade de formulação 36 

de políticas públicas e de dispositivos legais que protejam e garantam os direitos das mulheres. O 37 

parlamentar argumentou que o machismo vem segregando a mulher de vários espaços, em 38 

especial da política. Contudo, continuar preso(a) nessa estrutura ou promovendo a chamada “luta 39 

de gêneros” não parece ser o caminho mais inteligente para superar os grandes desafios das 40 

mulheres na sociedade. Por fim, o parlamentar destacou que a formação de uma sociedade justa, 41 

solidária e igual (para homens, mulheres e animais), é papel de todos. Em seguida, pronunciou-se 42 

a Vereadora Edileuza Muniz para falar sobre o ato histórico promovido por cerca de quinhentas 43 

mulheres de vários municípios do baixo Tocantins, realizado no trevo das cidades de Abaetetuba 44 

e Igarapé-Miri, no dia 08 de março. O ato teve como principal objetivo dar visibilidade às lutas das 45 

mulheres pela não violência, pelo respeito, por saúde e por mais representatividade. A 46 

parlamentar disse que atos como o ocorrido são essenciais para desmontar a estrutura do 47 

machismo, já que o silêncio feminino é essencial para a manutenção de tal sistema. Por fim, a 48 

Vereadora lamentou a ausência de políticas de saúde voltadas para mulheres e o fato de que 49 

doenças facilmente diagnosticadas, como o câncer de mama e de colo do útero, continuem 50 

tirando a vida de mulheres justamente pela deficiência dessas políticas. Como forma de sanar tal 51 

deficiência, a Vereadora sugeriu a quebra do silêncio, argumentando que as mulheres precisam 52 

ter voz e participação ativa na formulação de políticas. Ato contínuo pronunciou-se o Vereador 53 

Sotério Fagundes para destacar a relevância da discussão em torno dos desafios das mulheres, 54 

principalmente em relação ao machismo. Na ocasião o parlamentar disse que está inserido numa 55 

sociedade machista e dessa maneira, por vezes, assume tal comportamento; argumentou que 56 

esta reflexão sobre essa sociedade e a mudança nesse imaginário, que não possibilita maiores 57 

conquistas femininas, são essenciais para garantir direitos e a apropriação de novos espaços por 58 
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mulheres. Pronunciou-se a Senhora Cleide Sena Marques, representante do CREAM. Na ocasião 59 

a oradora falou sobre a atuação do CREAM e dos serviços oferecidos pela entidade às mulheres 60 

vítimas de violência, como tratamento psicológico, atendimento com assistente social e outras 61 

atividades essenciais para seu bem-estar. Ao final, a Senhora Cleide Sena falou sobre a 62 

importância de homens engajados no combate à violência domestica e familiar contra as 63 

mulheres. Pronunciou-se a Senhora Josi Silva, representante do coletivo “Mulheres contra a 64 

maré”. Na ocasião a represente comentou sobre o surgimento do coletivo, em 2018, com a 65 

eleição do Presidente Jair Bolsonaro, e a finalidade do coletivo: que é a de dar visibilidade à 66 

resistência e às lutas das mulheres por equidade e respeito. A oradora também falou sobre a 67 

importância do ato de 8 março, mencionado pela Vereadora Edileuza Muniz e da participação do 68 

coletivo no movimento.   Pronunciou-se a Senhora Iracilda Freitas para falar sobre a atuação da 69 

APAE neste Município e das dificuldades enfrentadas por mulheres com algum tipo de deficiência. 70 

Na ocasião a oradora também lamentou a desativação do Conselho Municipal da Mulher, no qual 71 

a APAE possuía representantes e estes auxiliaram na elaboração de várias políticas públicas, 72 

inclusive na implantação da Delegacia da Mulher no Município. A representante da APAE 73 

agradeceu a destinação das emendas parlamentares impositivas à Associação, o que tem 74 

contribuído muito com o trabalho de toda a equipe da APAE. Por fim, a oradora ressaltou a 75 

necessidade de que haja uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência, já que 76 

muitas mulheres, sem alternativas, são submetidas ao convívio com seu agressor. Nada mais 77 

havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão e convocou a todos 78 

para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 de março, quarta-feira. Em firmeza e 79 

para constar foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será aprovada 80 

pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  81 

 Abaetetuba, 30 de março de 2022.  82 

 

Aluisio Monteiro Corrêa  
PRESIDENTE 

 

Gilberto Raulino Costa  
VICE-PRESIDENTE 

Cristiano Silva Lopes  
1° SECRETÁRIO 

 

Vagner Augusto de Sena Ferreira  
2º SECRETÁRIO

 


