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MOÇÃO 004/2020 

 
“MOÇÃO DE APLAUSO A SENHORA HELENA SOARES, ESCRITORA, 

EMPRESÁRIA E ADVOGADA.” 

 

(DE AUTORIA DA VEREADORA NÊGA FREITAS) 

 

A presente MOÇÃO DE APLAUSOS a senhora HELENA SOARES, PARA 
HOMENAGEAR TODO TRABALHO FEITO NO NOSSO MUNICÍPIO. 
 

HELENA SOARES nasceu em Belém-PA em 1977, filha do meio da professora 
Carminha e do marinheiro Terezinho. 
 
Graduada em Biologia pela Universidade Federal do Pará, Pós graduada em gestão 
ambiental, Prof de Biologia e Ciências na rede pública, Orientadora do programa de 
formação de acadêmicos em Biologia do IFPA, Cursando Administração, supervisão e 
orientação escolar, Cursando Educação , financeira e ensino da matemática, além de 
cursos em Educação Emocional, Planejamento Neuro Linguístico e Análise Técnica e 
Fundamentalista em Mercado Financeiro. Após o término de um relacionamento de 20 
anos, se reinventou e descobriu um mundo de possibilidades no universo 
empreendedor, tanto por conta da necessidade quanto por conta de se desafiar. Fez 
viagens nacionais e internacionais, realizou sonhos antigos e construiu novos, foi 
reconhecida pelo intelecto e pela beleza, montou treinamento sobre finanças e quanto 
à essa temática, mergulhou de cabeça. Escreveu um livro, ”21 dias para o resto da 
vida”, em que retrata um pouco de histórias pessoais, mas principalmente estratégias 
e dicas de como fazer com que desta vez, dê certo. Aborda questões de 
autossabotagem, mudança de mentalidade, parâmetros de referência corporal, dicas 
esportivas, valorização dos profissionais envolvidos no processo, protocolos 
alimentares e muito mais. Ter se descoberto como escritora, a fez perceber, que cada 
um pode fazer uma pequena parte na construção de um mundo melhor. 
 
 

Assim, quero através da presente “Moção de Aplausos”, prestar essa singela 

homenagem, pois é inegavelmente merecedor desta honraria. 

 

 

             SALA DAS SESSÕES, 13 DE AGOSTO DE 2020. 

PLENÁRIO ANTÔNIO OLIVEIRA SANTANA 
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