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Em comemoração aos seus 23 anos, a 

APDMCE recebeu diversos depoimentos de 

primeiras-damas, técnicos municipais e ex-

presidentes da instituição. Foram diversas 

demonstrações de carinho e zelo, em 

reconhecimento a trajetória institucional que 

vem promovendo o fortalecimento da 

cidadania nos municípios cearenses.



Chegamos aos 23 anos. Comemorar esta data é contabilizar esforços conjuntos de um ideal de mentes 

sonhadoras. Inicialmente poucas que se somaram a outras acreditando no potencial humano. Em 

1987 nasce a APDMCE para dar visibilidade ao papel da primeira dama, rompendo barreiras e 

quebrando paradigmas. Vislumbrar a vida pública como extensão da vida privada era, no mínimo, 

perverso. Abrindo mão da mística feminina a mulher primeira-dama desponta como guerreira e 

conhecedora da sua capacidade. 

Com os olhos voltados para o futuro, permeando uma cultura marcadamente patriarcal de uma 

sociedade machista, enfrentamos o desafio.  Desvencilhando-nos do pesado legado histórico do papel 

social da mulher, nos   unimos aos técnicos, gestores e atores sociais num projeto audacioso 

fortalecendo o desenvolvimento do município através do protagonismo cidadão.

No cenário atual somos atores e platéia. Buscamos fazer acontecer, pautados na missão humanitária do bem estar social. 

Nosso sonho se realiza a cada dia, nos olhos dos amigos da leitura, na luta pela conquista de direitos dos idosos, da pessoa com 

deficiência, da criança, da mulher enfim, através de todos aqueles que, como nós, acreditam numa sociedade igualitária. Essa 

conquista é nossa. Agradecemos a todos aqueles que conosco trilham essa jornada.

Célia Costa Lima, Presidente da APDMCE

“A APDMCE ganhou respeito e credi-bilidade 

nos diversos espaços em que atua e tem 

represen-tatividade, pela competência e dedi-

cação, com que vem exercendo seu papel ao 

longo desses 23 anos. Tive o privi-légio de 

atuar como presidente desta Associação, no 

ano de 2009. Esta expe-riência me possibi-litou 

incrementar a arte de falar em público e a 

capaci-dade de articular e negociar, além do 

convívio com sua equipe técnica, sempre atenta à inovação de ações e 

projetos. Exercendo a sua missão de assessorar as pri-meiras-damas 

dos municípios e de ca-pacitar os diversos atores sociais é que a 

APDMCE tem con-quistado credibili-dade junto ao go-verno estadual 

e ins-tituições internacio-nais para o fortale-cimento das políticas 

públicas. Parabéns a entidade pelo apoio e contribuição que vem 

dando para o desenvolvimento 
dos municípios cearenses!”

Zélia Lins, Ex-presidente

"Parabenizo a APDMCE pelos seus 23 anos de 

atuação no estado do Ceará, contribuindo no 

de-senvolvimento dos municípios cearen-ses e 

para o cresci-mento pessoal e pro-fissional de 

diversos cidadãos que rece-beram da Associa-

ção a oportunidade de aprender mais e aplicar 

estes conhe-cimentos em ações, programas e 

proje-tos pioneiros que contribuíram e conti-

nuam contribuindo para uma qualidade de vida 

melhor do povo cearense.
Quero também registrar o quanto a APDMCE foi particu-larmente 

importante para mim, como primeira-dama, pois ajudou a fortalecer 

o desejo de sonhar o melhor para os meus munícipes e  também me 

fez acreditar que cada um deste sonhos po-deriam se transfor-marem 

em uma nova realidade.
Obrigada a todos os que fazem a APDMCE. Agradeço também por me 

fa-zerem crescer como mulher e como uma cidadã melhor e capaz de 

ajudar o próximo".

Rosa Almeida, primeira-dama de Acopiara

“A APDMCE não só deu uma roupagem na 

execução das po-líticas sociais, como também 

quebrou paradigmas nesta área: assistência co-

mo um direito. Du-rante o tempo que assumi a 

presi-dência da institui-ção, eu recebi mais do 

que ofereci. A APDMCE nos faz forte sem perder 

a sensibilidade feminina”.

Auxiliadora Brasil, Ex-presidente

"São 23 anos de his-tória no estado do Ceará 

em prol do aperfeiçoamento do papel das 

"Primeiras Damas" como pro-pulsoras do 

desen-volvimento dos mu-nicípios em parceria 

com seus esposos e ou companheiros prefeitos. 

A partir desta organização iniciou-se um des-

pertar para o verda-deiro papel dessa pessoa 

de tanta im-portância no con-texto social e 

político da gestão municipal, a primeira-dama.
Deixamos de ser a "mãe-dos-pobres" para sermos força viva na 

sociedade e fortalecendo o con-ceito de cidadania dos munícipes!
Grandes conquistas considero em 23 anos de APDMCE, não somente 

para a sociedade, mas especialmente para mim, tornando-me cada 

vez mais consciente do meu papel como mulher cidadã. Parabéns a 

APDMCE, que esse trabalho possa ser contínuo em bene-fício dos 

nossos municípios".

Marta Dantas Nunes, Ex-presidente

Lourdinha Linhares, Coordenadora de Projetos da APDMCE

"O dia 23 de setem-bro não é uma data 

comercial. Não há propaganda para comprar 

presentes. Aliás, poucos falam da importância 

des-te dia. Mas é o dia da APDMCE. É a esta 

entidade que as primeiras-damas e seus 

agentes sociais (educação, cultura e 

assistência) têm seu apoio. Com profun-da 

convicção da missão decisiva da APDMCE, 

louvamos a iniciativa e o papel desta 

instituição e, parabenizamos a todos os 

municípios que acreditaram e continuam acredi-tando na nossa lin-

guagem inteligível de todo ser humano: o bem-querer. Com certeza, 

essa peda-gogia se adapta em qualquer realidade, em qualquer 

circuns-tância. Parabéns APDMCE pelos seus 23 anos de conti-nuísmo 

no desen-volvimento dos mu-nicípios cearenses".

"A importância da APDMCE em minha vida 

pessoal e profissional é circunstancial. 

Proporciona uma vivência única: apoio, 

segurança, muito aprendizagem e 

reconhecimento pelo trabalho. Tendo em vista, o 

compro-metimento de todo uma equipe que 

acredita, assim como eu, que, nossos projetos  

têm um objetivo, tornar fácil os desafios, 

inovando, aperfei-çoando e transformando nossas idéias em realidade, 

fazendo valer cada expe-riência em nosso município".

Maria das Graças, primeira-dama de 
Piquet Carneiro



“É para mim um grande prazer poder falar um 

pouco da APDMCE. Fiz parte desta entidade como 

Presidente e tive a oportunidade de conhecer bem 

mais de perto a realidade política e social do nosso 

Estado. Tenta-mos amenizar as dificuldades de 

grupos da popula-ção, enfatizando nossa atuação 

nas políticas que asseguram os direitos da criança. 

O projeto Eu Sou Cidadão - Amigos da Leitura 

surgiu desta ansiedade de que-rermos dar a nossa 

contribuição para que as crianças atendidas 

pudessem vislumbrar um futuro promissor. A APDMCE, desde sua 

fundação, há 23 anos, tem parti-cipado das políticas públicas 

municipais e estaduais com firmeza e respon-sabilidade. As diversas 

gestoras que pela Associação já passaram mere-cem o nosso aplauso 

e, em nome da Presidente Célia Costa Lima, parabe-nizamos a 

entidade e reafirma-mos nossa crença na sua sustentabilidade”.

Maria José Torquato de Araújo, Ex-presidente

“Compromisso, união, valorização e 
responsabilidade. Estes são os adje-tivos mais 
simples que posso citar em relação à 
APDMCE. Nesses 23 anos de atuação, todos os 
seus projetos foram bem desenvolvidos, pois o 
compromisso e o amor estavam sempre 
caminhando juntos. Tenho orgu-lho de fazer 
parte dessa equipe, pois me fez crescer como 
pessoa e como pro-fissional, em cada ação 
desenvolvida pela a mesma. Te-nho a certeza 
que, fazemos parte dessa família, pois 

visamos um só objetivo: con-tribuir para uma sociedade mais jus-ta. 
Que a 'estrela' APDMCE nunca, mais nunca, deixe de brilhar”.

Geruza Aguiar, primeira-dama de Pacajus

Maria Dias, Ex-presidente

A associação das primeiras damas já atinge 

maioridade e como é saudável poder olhar seu 

crescimento, o desvelo com que tem sido tratada 

o serviço que tem prestado á sociedade 

cearense! Hoje ela amealhou a credibilidade até 

dos que zombaram de seu nascimento. Tem o 

foco sempre voltado para o crescimento e apoio 

de suas associadas e nesta estrada ela faz valer sua missão fortalecer 

seus valores e habilitar-se como uma entidade que amadureceu 

risonha, sem perder a afetividade, ganhando sempre e mais 

efetividade, eficiência e eficácia. Sinto orgulho e uma pontinha de 

vaidade por ter colaborado como fundadora desta obra. Desejo que 

ela nunca perca seu rumo, construa sempre e mais caminhos para 

quantos procurem seu teto.

“A APDMCE, da qual muito me orgulha fazer 

parte, me faz compreender e aprender dia a 

dia. Parafraseando o autor Augusto Cury, posso 

dizer que para o exercício da nobre missão de 

"primeira-dama" em meu município, Nova 

Russas, a APDMCE tem sido um livro com 

muitas letras, muitas lições, pois nos capacita a 

compreender melhor nossas metas, razão de 

ser, de crer e viver para proporcionar uma 

melhor qualidade de vida às nossas crianças, 

jovens, idosos e às famílias. Parabéns a APDMCE, toda sua diretoria e 

corpo de funcionários, por sua grande atuação e apoio a todos os 

municípios cearen-ses nesses 23 anos”.

Gracinha Diogo, primeira-dama de Nova Russas



“Conheci a APDMCE em 1989, no primei-ro 

mandato do meu esposo. Entrei total-mente 

alheia a nova vida que iria enfren-tar. Não 

sabia nem por onde começar, qual seria o meu 

pa-pel na administra-ção. Tudo era muito 

confuso e novo para mim. Eu não tinha sido 

eleita, mas sa-bia que teria um pa-pel 

importante neste processo. Foi aí que procurei 

o UNICEF e a APDMCE que, coincidentemente, 

surgiram na mesma época no cenário político-administra-tivo e social 

do Cea-rá. A APDMCE me deu oportunidade de crescer como pessoa e 

gestora pública e, também, deu opor-tunidade do meu município 

crescer e aparecer. Pois Hori-zonte experimen-tava, na época, uma 

primeira adminis-tração, e hoje, 23 anos depois é a quin-ta economia 

do Estado. E a Associação teve grande importância neste sentido. Nos 

23 anos da APDMCE, Horizonte e eu só temos a agradecer pelo que 

ela fez por nós, que também fazemos parte dessa história”.

Vânia Dutra, Ex-presidente
Patrícia Saboya, Ex-presidente

Uma importante manifestação do trabalho da 

mulher na política se dá na função de Primeira-

Dama. Em muitos casos, esta atuação termina 

sendo uma porta de entrada da mulher na vida 

pública. Considero fundamentais as realizações 

das Primeiras-Damas, especialmente as dos 

municípios do Ceará, que, cada vez mais, têm se 

dedicado a um trabalho efetivo nos diversos 

campos da área social, deixando para trás o 

indesejável viés assistencialista. Vocês bem 

devem se lembrar que foi justamente como 

Primeira-Dama, tanto de Fortaleza quanto do Ceará, que implementei 

programas importantes como os Pólos ABC, o SOS Criança, o Circo-

escola e o que fez com que o número de creches crescesse 

consideravelmente. Fizemos tudo isto sempre em parceria com 

diversos setores da sociedade, com destaque para APDMCE- 

Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Ceará). Neste dia 

tão importante para nossa associação- afinal, ainda me considero 

parte dela, afetivamente- quero deixar aqui meus sinceros parabéns e 

desejar muito sucesso nas ações de todas vocês daqui para a frente! 
Um abraço fraterno.

Silvany Rios, Coordenadora do Projeto
Eu Sou Cidadão do Município de Cruz

Conhecendo um pouco do trabalho 
da APDMCE é importante dizer das 
ações desenvolvidas no município 
com as crianças, jovens e idosos nos 
Programas Sociais. Para mim, como 
profissional atuando no Projeto Eu 
Sou Cidadão Amigos da Leitura, viso 
à grande importância do 
desenvolvimento cognitivo e social 

dos participantes e o crescimento do indivíduo na sociedade. Como 
Educadora Social na Brinquedoteca enfatizo o Cantinho da Leitura que 
além de sediar o encontro dos amigos e também desenvolvo atividades 
e práticas de leitura.


