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Projeto de Decreto Legislativo nº. 016/2022. 

 

CONCEDE TITULO DE HONRA AO 

MÉRITO À REGINA DA 

CONCEIÇÃO VILHENA FERREIRA E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

           A Câmara Municipal de Abaetetuba aprova e sua Mesa Diretora 

promulga o seguinte decreto legislativo:  

Art. 1º - Fica concedido o titulo de honra ao mérito à Regina da 

Conceição Vilhena Ferreira como reconhecimento aos relevantes serviços 

prestados ao nosso município. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo 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 18 de novembro de 2022. 

 

 

______________________________________ 
MARIA MADALENA SILVA DA SILVA 

VEREADORA - PSOL 
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JUSTIFICATIVA 

Regina da Conceição Vilhena Ferreira, 45 anos, solteira, abaetetubense,  é formada em 

pedagogia, mestra em Educação, Doutora em Ciências políticas e sociais, escritora e professora 

concursada. 

Desde a adolescência esteve envolvida com as responsabilidades sociais. Ao assumir o cargo 

de professora uma de suas prioridades era a formação continuada e o repasse dos saberes, 

passou a integrar os conselhos que discutiam a implantação de políticas públicas em 

Abaetetuba. Desenvolveu atividades na Pastoral do Menor, fez parte  da construção do projeto 

Sentinela que intervia na exploração sexual de adolescentes, participou do conselho Municipal 

de Assistência social, construiu vários projetos pra captar recursos para o município,  

contribuiu com a formação de agentes públicos, conselhos municipais e suas implantações, 

discussões de planos municipais e a elaboração de conferências, bem como colaborou com o 

programa "Menor aprendiz".  

Todo esse ativismo culminou em constantes ameaças, transtornos e preocupações, mas o 

amor pela causa e o compromisso em contribuir com o ser humano era maior. Regina  

coordenou um projeto de intercâmbio cultural e integrou o Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do adolescente no Pará. Na educação, fez parte da comissão de construção do Plano 

Municipal Decenal dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes, sendo Presidente do 

CMAS e ajudou a constituir a Rede GAMA. Dando continuidade à evolução do seu ativismo e 

incessante busca por direitos, assessorou um Projeto de Mulheres artesãs de Abaetetuba, 

desenvolveu em conjunto com servidores da SEMAD um macro projeto que incidia nas vozes 

femininas e na produtividade das mulheres empreendedoras de Abaetetuba, fazendo o 

trabalho de empoderamento feminino, de autoestima e de fomento. Por fim, Regina é uma 

das lideranças do Projeto Rua da Cultura Abaeteuara, que resgata e fortalece a cultura 

abaetetubense. 
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