
 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA 

Av. D. Pedro II, 1130- Tele/ Fax: 3751-4435 
CNPJ: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6- CEP: 68440-000 

Site: www.cmabaetetuba.pa.gov.br 
E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com 

Abaetetuba- Pará 
 

PROJETO DE LEI N°. 029/2022 

 

Denomina a Sala de Cinema do CEU de 

Abaetetuba de “Sala de Cinema Alcione 

Pinheiro de Oliveira” e dá outras 

providências. 

 

Art. 1º Fica denominada a Sala de Cinema do CEU de Abaetetuba localizada na 

Rua Hildo Tavares Carvalho com Benedito Sena dos Passos de “ Praça Alcione 

Pinheiro de Oliveira”; 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba: Mário Ferreira Fonseca, em 12 de 

maio de 2022. 

 

 

 

MARIA MADALENA SILVA DA SILVA 

VEREADORA-PSOL 
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JUSTIFICATIVA 

Alcione Pinheiro de Oliveira, abaetetubense, nasceu em 30 de maio de 

1984, licenciada em Ciências Naturais pela Universidade do Estado do Pará, 

especialista em Microbiologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e 

mestre em Ciências Ambientais pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

Lecionou em várias instituições de ensino, dentre as quais a Escola Benvinda 

de Araújo Pontes, no Centro de Educação de jovens e adultos (CEEJA) e 

Escola Professora Maria Oscarina Silva Pereira, na qual trabalhou por muitos 

anos sempre buscando estratégias para melhorar o ensino de Jovens e Adultos 

(EJA). 

Alcione iniciou a sua trajetória de participação coletiva bem jovem, 

quando fazia parte da juventude do divino Espírito Santo, onde criou laços 

muito fortes de fé, resistência e companheirismo. Em seguida, foi aprovada em 

Ciências Naturais na UEPA, onde começou a participar da militância da 

Universidade. Após sua formatura prestou o concurso da SEDUC, sendo 

aprovada e lotada no município do Acará no qual lecionou durante 3 anos e só 

depois conseguiu a sua transferência para lecionar em Abaetetuba. 

Dentro do nosso Município Alcione foi muito atuante enquanto 

profissional da educação, levando sempre consigo o ESPERANÇAR de Paulo 

Freire e sempre se fazendo presente em protestos em prol de melhorias para a 

educação, estando à frente de movimentos grevistas que reivindicavam os 

direitos de alunos e professores, apoiava e colaborava com a doação de 

fraldas descartáveis para alguns projetos sociais dentre eles o Espaço de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes (EACA) e a Fazenda da Esperança. 

Alcione é filha de Luzia Oliveira, mais conhecida como dona Maria, a qual em 

suas palavras afirmou: "Alcione era uma excelente filha, amiga, me ajudava em 

tudo e ajudava quem ela podia, ela não media esforços, era muito prestativa 
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com a família, amigos e com aqueles que estavam precisando de ajuda, de 

uma mão amiga". Infelizmente Alcione faleceu no dia 02 de julho de 2021, em 

decorrência de um câncer. 

Alcione Pinheiro de Oliveira sempre será lembrada e aclamada 

enquanto, filha, amiga, militante das causas sociais e excelente profissional da 

educação. Por essas e outras razões, solicito aos prezados edis desta Casa, o 

apoio à este Projeto de Lei, o qual visa homenagear  a Professora Alcione, que 

lutou incansavelmente em prol da educação no município de Abaetetuba. 

 

 

 

MARIA MADALENA SILVA DA SILVA 

VEREADORA-PSOL 
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