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NOTA DE AGRADECIMENTO 

 

Hoje, dia 12 de maio de 2021, é um dia histórico para a sociedade 

marabaense. Foi aprovado, na Câmara Municipal de Marabá, o 1º Plano Municipal 

de Políticas Públicas para Mulheres do município de Marabá/PA.  

 

O  1º Plano Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Marabá 

(PMPPM), foi fruto da sistematização de resultados de grupos de trabalho, estudos, 

reuniões, discussões e da 3ª Conferência Municipal de políticas Públicas para 

mulheres, que envolveu a participação de órgãos da administração pública 

(Estadual, Municipal e Federal), dos 3 poderes (Legislativo, executivo e Judiciário), 

Ministério Público Estadual do Pará, Conselho Municipal de Garantia de Direitos das 

Mulheres- COMDIM, movimentos de mulheres, Universidades Públicas e Privadas, 

Associações e entidades privadas. 

 

O 1º PMPPM nasceu em um contexto de forte discussão de garantia de direitos 

as mulheres no nosso país. Especialmente em Marabá/PA, foi divulgada uma 

pesquisa realizada pelo instituto IPEA, na qual identifica a cidade de Marabá como 

“o pior município para mulheres viver”. A pesquisa apontou que a cidade apresenta 

os piores índices de longevidade, educação e renda para as mulheres. 

 

A pesquisa concluiu que, Marabá, na época apresentava o menor IDHM (Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal) das mulheres entre as cidades brasileiras 

consideradas no estudo: 0,657. Na mesma cidade, o IDHM dos homens é de 0,671. 

 

Somado a esse contexto da pesquisa e os constantes casos de feminicidios no 

município, o processo de construção do plano surgiu então como reação do poder 

público municipal e da sociedade marabaense na promoção da mudança de 

paradigma estrutural, com intervenção direta na gestão pública e privada através de 
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ações e medidas de efetivação dos direitos das mulheres, na busca pela valorização 

da igualdade de gênero em todas as suas manifestações.  

 

Os momentos de discussões ocorreram de forma democrática com 

socialização e proposição acerca das políticas públicas, nas diversas áreas, na 

certeza e reafirmação da importância de se avançar, a nível municipal, na garantia, 

promoção e defesa dos direitos das mulheres no município de Marabá/PA. 

 

A Secretaria Municipal de Assistência e Assuntos Comunitários através da 

coordenadoria Especial de Políticas Públicas para mulheres e o Conselho Municipal 

de Defesa dos direitos das Mulheres (COMDIM), elaboraram uma metodologia de 

trabalho dividindo e agrupando as discussões em 3 grandes grupos de trabalho 

coordenado por diversos setores. 

 

Baseados nos Planos nacional e estadual de políticas públicas para mulheres, 

lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), e diplomas internacionais que visam promover 

os direitos humanos da mulheres como a Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU e a Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, entre outros diplomas 

legais a equipe de trabalho foi integrada por diversas instituições (TJ, MP, OAB, DP, 

SEPLAN, PROGEM, SINE, SEMED, SMS, PM, DEAM, PARAPAZ, COMISSÃO DA 

MULHER NA CÂMARA, MOVIMENTO DE MULHERES, 4ª URE- SEDUC, 

UNIFESSPA, FACULDADE CARAJÁS, REDE PITAGORAS, SECRETARIA DE 

SEGURANÇA INSTITUCIONAL- GUARDA MUNICIPAL, ACIM, SEAGRI). 

 

Certos e convictos de que o 1º plano municipal de políticas públicas para 

mulheres, constitui um importantíssimo instrumento legal em prol da efetivação de 

direitos das mulheres, sobretudo pela forma como foi construído e lapidado, de 

maneira a valorizar a intersetorialidade que permeia a política da mulher, a 

diversidade, através de um processo transparente, sério e democrático. O plano, 

http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencaobelem1994.pdf
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/03/convencaobelem1994.pdf
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nada mais é que mais um instrumento legal a nível municipal, de reforço a efetivação 

de direito, que ao lado das leis de proteção brasileira e diplomas internacionais se 

somará ao sistema de proteção a mulheres. 

 

Agora, com a aprovação do referido plano, muito trabalho há que ser feito em 

prol da efetivação das garantias de direitos contidas nele, sobretudo na promoção 

das ações e medidas de forma estrutural na sociedade marabaense para que todos 

encampem esses valores. Ainda há um caminhar longo para que se possa vivenciar 

de fato uma sociedade pautada nos valores da igualdade de gênero. Para tanto, é 

necessário que todos compreendam que isso parte de um compromisso não apenas 

dos governos, em suas esferas e níveis, mas de toda sociedade num grande projeto 

de cooperação em favor de uma sociedade de paz em convívio de igualdade de 

direitos e deveres para homens e mulheres.     

 

A forte intersetorialidade na construção do PMPPM confere ao documento além 

da natureza de lei, um forte instrumento de gestão a ser implementado pelo poder 

público e pela iniciativa privada, vindo a se tornar um importante guia na fiscalização 

e efetivação das políticas públicas no âmbito municipal. 

 

A iniciativa em consolidar o presente trabalho teve como grande engrenagem 

a equipe da coordenadoria especial de políticas públicas, por ser o serviço 

especializado vocacionado para essa finalidade, mas o protagonismo é de todos, 

sobretudo de quem historicamente desenvolve ações e trabalhos no município.  

 

Vários atores contribuíram para esse momento histórico, nossos sinceros 

agradecimentos: 

À Deus que mesmo no contexto atual de pandemia, nos permitiu vivenciar 

essa grande conquista da sociedade marabaense;  
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Ao prefeito municipal Tião Miranda, pela decisão política de nesse 

momento se propor a apresentar ao poder legislativo municipal um projeto de lei de 

tamanha relevância social. 

Ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em nome do Dr Alexandre 

Arakaki, juiz titular da 3ª vara criminal de Marabá pela grande articulação em prol da 

construção desse plano; 

À Câmara Municipal de Marabá, presidida pelo vereador Pedro Correa, 

pelo apoio nas ações de elaçboração e aprovação desse projeto; 

À bancada feminina na Câmara Municipal representada pelas vereadoras 

Irismar Melo, Cristina Mutran,  Priscila Veloso e recentemente a vereadora Elza 

Miranda e Vanda Américo pelo apoio incondicional para a consecução desse 

projeto; 

À Secretária Nadjalucia Oliveira Lima da SEASPAC, pelo grande apoio 

para as ações em prol da construção plano; 

Ao Ministério Público Estadual do Pará, em nome da Dra Aline Cunha, 

pela participação nos debates; 

À Defensoria Estadual do Pará, em nome do Dr Allysson Castro, pela 

contribuição nos trabalhos de discussão das políticas; 

À Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Marabá - OAB em nome 

das advogadas Wilma Lemos e Thais Dias pela contribuição na elaboração do 

plano; 

Ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres de Marabá 

- COMDIM, em nome da presidente Claudia Cilene, representando também a 

Sociedade Civil por meio dos Movimentos de Mulheres, e o Fórum Permanente 

de Mulheres pelo incondicional apoio e contribuição, em especial na realização da 

3ª conferência Municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Marabá; 
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À SEPLAN em nome do secretário Karan El Hajjar, e à equipe da 

coordenadoria composta pelas técnicas Heide Castro, Débora e Patrícia pelo 

empenho em coordenar juntamente com os órgãos e instituições a metodologia de 

trabalho para a elaboração do plano; 

À UNIFESSPA, por meio do Reitor Maurilio Monteiro, a diretora da 

faculdade de psicologia Profª. Lúcia Cavalcante e o prof. Sérgio Moreno (curso 

de geografia), pela contribuição do diagnóstico da situação da mulher no município, 

bem como o apoio na 3ª conferência; 

À Faculdade Carajás, em nome do diretor Alexandre Bueno e 

professoras Cilene Melo, Liliane Paiva em razão da grande contribuição nas 

discussões do plano; 

À ACIM, em nome da Suely, Cláudia e Quelma pelo apoio na construção 

do plano e pela parceria nas ações em prol da mulher; 

Á coordenação estadual de políticas públicas para mulheres, em nome 

da Senhora Márcia Jorge, pelo apoio as ações; 

À patrulha Maria da Penha em nome do inspetor Lemos e da Jaciléia pela 

presença sempre atuante na construção do plano. 

Enfim, muitos contribuíram diretamente e indiretamente para esse momento. 

Essa política é construída por muitas mãos e cada um é importante nesse processo. 

Portanto, o desafio é grande, mas grande também deve ser nossa vontade e nossas 

ações para garantir uma sociedade justa, igual e em harmonia para homens e 

mulheres. 

Marabá/PA, 12 de maio de 2021. 

 

 

 

Júlia Rosa 
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Coordenadora Especial de Políticas Públicas 

Para Mulheres do município de Marabá/PA 

 

 

Nadjalúcia Oliveira 

Secretária Municipal de Assistência, Promoção e Assuntos 

Comunitários 

 

 

 


