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Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  à
Ilustríssima Senhora Maria de Fátima Palha de
Figueiredo.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder a Comenda Dante de Oliveira à Ilustríssima Senhora Maria de Fátima Palha de
Figueiredo.

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

JUSTIFICATIVA

Fafá de Belém, nascida  Maria de Fátima Palha de Figueiredo, em Belém-PA, em 9 de agosto de 1956, é
uma cantora, compositora e atriz brasileira. Fafá ganhou reconhecimento nacional quando, em 1975, a
música "Filho da Bahia", cantada por ela, foi introduzida na trilha sonora da telenovela Gabriela.

Filha do advogado e bancário Joaquim de Figueiredo (Seu Fefê) - falecido em 1997 - e de Eneida Palha, filha
de uma família de políticos da região, Fafá pertencia a uma família de classe média-alta da capital paraense
e desde a infância destacava-se nas reuniões familiares com a voz afinada.

A Fafá de Belém participou ativamente de todos os 32 comícios realizados no movimento das Diretas-Já.
Apresentou-se gratuitamente em passeatas e comícios, cantando os temas Menestrel das Alagoas, em
homenagem a Teotônio Vilela, e de forma magistral e muito original, o Hino Nacional Brasileiro. Menestrel
das Alagoas foi lançado em 1983 no seu álbum intitulado Fafá de Belém e o Hino Nacional Brasileiro lançado
em 1985 no álbum.

 A célebre interpretação do Hino Nacional Brasileiro diante das câmeras para uma multidão que clamava
pela redemocratização do país foi muito contestada pela Justiça, mas ao mesmo tempo foi ovacionada e
aclamada pelo público. Durante a campanha pelas eleições diretas, no final de suas apresentações, Fafá
soltava uma pomba branca, gesto que se tornou símbolo do movimento e transformou a mesma na musa
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das Diretas Já. Numa entrevista dada ao jornal Folha de S. Paulo em 2006, Fafá declarou que Montoro e
outros políticos do PMDB não queriam sua participação no movimento e que ela só passou a se apresentar
por insistência de Lula. Na mesma entrevista, Fafá declarou ter sido muito próxima a políticos do PT, mas
que sua relação com estes se definhou após ela ter declarado seu apoio a Tancredo Neves, a cuja
candidatura o partido se opôs. Fafá foi de suma importância para o comício realizado em 10 de abril de 1984,
pois foi ela quem conseguiu fazer com que Dante de Oliveira subisse ao palco do evento, alegando para os
policiais presentes que ele era o percussionista de sua banda.

Por sua mobilização, por sua dedicação, por tudo que representou e desempenhou durante toda a
campanha das Diretas Já, ofereço a Comenda Dante de Oliveira à Sra. Fafá de Belém.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Junho de 2018

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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