ATA DA SESSÃO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DA MULHER)
REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA-PB, NO DIA
SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE

Aos (07) sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete,
ás dezenove horas, reuniram-se na Câmara Municipal de Areia-PB, os
membros do Poder Legislativo local, Dra. Symone Rosemberg Silva de
Medeiros Lacet Delegada da cidade de Areia, Sra. Tatianne Elli dos Santos
e a sociedade em geral. O Sr. Presidente informou que junto com a mesa
diretora e demais vereadores concordaram em realizar este momento para
homenagear todas as mulheres de nossa cidade. Relatou que nesta sessão a
mesa será composta pelas três mulheres vereadores. Convidou a vereadora
Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga – Primeira Secretária; Vanilda Honório
da Silva – Segunda Secretária e Nelma Carneiro Cavalcante – Presidente.
Sequenciando a sessão a Sra. Presidente convidou as homenageadas
Benedita Maria dos Santos; Lídia Maria Barboza da Silva e Maria José
Bezerra da Silva (Pita) para ocuparem seus lugares. Informou a todos que
foi feita uma enquete na Fan Page da Câmara Municipal e de livre escolha,
as pessoas citavam os nomes destas mulheres Areienses, dentre elas, essas
três aqui presentes foram as mais votadas. Em seguida convidou o Sr.
Presidente Edvaldo Batista de Souza para entregar a placa comemorativa a
Sra. Lídia Maria Barboza da Silva. Convidou o vereador Jorge Eduardo
Alves da Silva para entregar a placa comemorativa a Sra. Benedita Maria
dos Santos e convidou o vereador Francisco dos Santos Júnior para
entregar a placa comemorativa a Sra. Maria José Bezerra da Silva (Pita),
ambas receberam também um ramalhete de rosas. Sequenciando convidou
para fazer uso da tribuna Dra. Symone Rosemberg Silva de Medeiros
Lacet, delegada de polícia da cidade de Areia, para proferir palestra sobre a

Lei Maria Da Penha. Dra. Symone se pronunciou informando ser delegada
na cidade de Areia desde do ano de 2015, e está presente para um bate
papo, para que a população possa tirar dúvida e trazer alguns aspectos
práticos. Relatou que irá tratar da violência doméstica e familiar contra a
mulher, onde este tema é tratado na lei 11.340/06 mais conhecida como Lei
Maria da Penha. Uma lei bastante abrangente, pois engloba vários tipos de
agressões a integridade seja física, psicológica ou sexual da mulher. a qual
será aplica nas relações domésticas, familiares, de trabalho e de afeto,
estejam ou não havendo coabitação. Afirmou que a vítima é sempre a
mulher, uma vez que esta lei não pode ser aplicada ao homem. Fez um
breve comentário de quem foi Maria da Penha, uma farmacêutica que foi
casada com um professor universitário, onde ele por várias vezes tentou
contra a vida dela. Primeiro ele forjou um assalto e a deixou tetraplégica,
depois tentou eletrocutá-la, mas não conseguiu. Maria da Penha passou
então a ser uma vítima em luta da punição de seu agressor, passando a ser
um marco na luta das mulheres contra a violência. Depois de 19 anos do
fato é que o agressor veio a ser condenado e cumpriu uma pena de 2 anos.
Sendo a mesma vitima duas vezes, uma da agressão e outra da omissão do
Estado. Informou que a Paraíba se encontra em quarto lugar no quadro de
homicídios contra as mulheres. Informou as principais razões para uma
mulher vítima de violência doméstica permanecer na relação: dependência
econômica, questões dos filhos, medo de ser morta, vergonha de admitir
perante a sociedade que apanha e a vergonha de se separar. As formas
comuns de violência são: Violência física (empurrões, agressões, tapas,
puxões de cabelo e socos), violência psicológica (humilhações, limitações
de comportamento, limitação de se socializar e isolamento da mulher),
violência moral que envolve os crimes contra honra (calúnia, injuria e a
difamação) e a Violência sexual, onde a mulher mesmo estando dentro de
um relacionamento, o marido a obriga ter relações e faz com que a mesma

sofra. Citou as conquistas da Lei Maria da Penha: Criação do Juizado da
violência doméstica familiar contra a mulher. Vetação da lei que criava as
penas

alternativa

como:

sexta

básica

e

pagamento

de

valores

irrisório;proibição da mulher entregar a intimação para o agressor e
proibição de prestação de serviços à comunidade. Em relação a medida
protetiva de urgência afirmou que são ordens judiciais. Em relação ao
agressor as proibições são: afastamento do lar, proibição de andar armado
quando se trata de algum agente que tem porte, não pode manter qualquer
tipo de comunicação com a vítima, proibição ter contatos com familiares e
testemunhas do processo. Como solicitar as medidas protetivas! Primeiro
procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, e caso
apresente lesões será encaminhada ao hospital para fazer exame, e a mesma
dirá quais medidas protetivas deseja, que logo após será encaminhado ao
poder judiciário em um prazo de 48 horas. Informou que a vítima também
pode procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou ir diretamente
ao fórum. Em relação as violências as quaisas vítimas apresentam lesões
corporais não há necessidade que há mesma tome a iniciativa, pois um
parente ou até mesmo um vizinho pode procurar a delegacia e fazer a
denúncia. Informou que a própria lei já traz outros órgãos para trabalhar
este processo, ou seja a Rede de Enfrentamentos que são órgãos que se
articulam, para juntos atuarem na prevenção, no atendimento de qualidade
e na assistência: (Ongs, CREAS, CRAS, Conselho Tutelar e os demais).
Relatouas três fases de violência. A primeira - Evolução da tensão
(discussões, brigas), a segunda - Explosões (agressões, e lesões) e a terceira
mais conhecida como Lua de mel onde a promessas mutuas, idealização do
parceiro e a vítima passa a fazer negação das violências, porém não a
mudança e logo em seguida vem novamente a primeira fase. Citou onde é
possível buscar ajuda: Disque 197 Policia Civil onde garante o sigilo do
denunciante; 180 central de atendimento da mulher, 190, disque 100, ou

procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça
ou a delegacia da cidade. Relatou que o ideal seria uma delegacia
especializada para atendimento da mulher as DEAMS que na Paraíba estão
localizadas em:

João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita,

Bayer, Guarabira, Monteiro, Patos, Souza, Cajazeiras e Mamanguape, onde
a mais próxima de nossa cidade é Guarabira, onde a delegada é sua
irmã.Finalizou agradecendo pelo convite e disse que a delegacia de Areia
está à disposição, informou que todos os inquéritos que envolve a violência
familiar contra mulher de 2015 até o início de 2017, já foram remetidos ao
Fórum, pois dá um atendimento prioritário, aos casos que envolvem
crianças, idosos e adolescentes. Afirmou ter a oferecer a nossa cidade sua
força de trabalho e o compromisso com o serviço público e é confiando
nestes pilares que tenta desenvolver um trabalho com uma equipe dedicada
e composta por pessoas qualificadas. Em seguida se pronunciou a Sra.
Tatiane Elli dos Santos para proferir palestra sobre a Saúde da Mulher. A
Sra. Tatiane agradeceu pelo convite, disse que se faz necessário que a
saúde,o equilíbrio físico mental e espiritual estejam em harmonia para que
possamos viver bem. Informou que o dia Internacional da mulher teve
início nos EUA no ano de 1904 onde as mulheres lutaram por melhores
condições de trabalho e igualdade em relação aos homens. E no dia 08 de
março de 1957 fizeram um protesto em uma indústria têxtil reivindicando
melhores condições de trabalho e legislações de direitos trabalhistas. O
movimento foi reprimido com muita violência. Porém provocou uma
melhoria no serviço e nas condições trabalhista, onde a luta continuou. A
ONU estipulou o dia 08 de março como o dia internacional da mulher.
Relatou que o cuidado com a saúde deve começar desde de criança, pois, se
na adolescência tivermos uma prevenção em todas as áreas, teremos uma
vida adulta mais sadia. Informou que a estimativa de vida das mulheres é
de 7 anos a mais que os homens, uma vez que perdemos homens muito

jovem, para a violência e acidentes. Informou que os âmbitos que
necessitam de cuidados e prevenção são a questão da higiene, da puberdade
pois é onde o corpo começa a mudar, a questão da gravidez na adolescência
e das doenças sexualmente transmissíveis. Onde se faz necessário que
desde da adolescência as meninas façam seus exames, suas consultas
ginecológicas e suas orientações, como qualquer pessoa. Tenham em dia o
calendário vacinal onde foi introduzido a vacina do HPV para as meninas
de 09 a 14 anos e meninos de 12 a 14. Pois o HPV estar presente em 70%
dos casos de câncer. Informou que as principais doenças que matam e
acometem mulheres são: O câncer de mama:que é uma doença silenciosa, e
só é possível sentir algo quando já estar em um estado avançado e por isso
a importância do exame de mama, da ultrassonografia, da mamografia e o
alto exame, pois é importante se prevenir. Acidente vascular cerebral –
AVC: que tem como principal causa pressão alta, acúmulo de gordura –
colesterol, onde acomete mais mulheres que homem, tendo como um novo
fator o estresse psicossocial. Pois embora as mulheres busquem igualdade,
estão longe de conseguir equivaler o desenvolvimento com os homens,
primeiro por ter uma jornada de trabalho tripla onde esquece de se cuidar.
Informou que se até 3 horas for possível socorrer uma vítima de AVC até
um posto de saúde e realizar a medicação há muita chance de reverter o
quadro, e caso contrário poder haver sequela. Lembrou que há três sinais
que qualquer um de nós pode prestar atenção e ver que alguém está
sofrendo um AVC são eles: Pedir para pessoa apertar sua mão e a mesma
não conseguir, pedir para ela repetir uma frase e a mesma não conseguir e
pedir para ela sorrir e ela não conseguir. Assim como dor de cabeça muito
forte, acompanhada de vômitos, fraqueza, dormência na face e nos
membros, perda súbita da fala e dificuldade de se comunicar e
compreender, perda da visão também são sinais. Lembrou que essa doença
acomete pessoas de qualquer idade, devido a qualidade de vida. Podendo

ser prevenido com uma alimentação saudável, pratica de atividade física,
redução de sal, gordura e fritura, controle da pressão e evitar álcool, drogas
e cigarro. A Diabetes que geralmente quem tem desenvolve pressão alta. A
qual a três tipos de diabetes:

a tipo 1 acometem principalmente

adolescentes, a tipo 2 que é a adquirida, ou seja, qualquer um pode
desenvolver e a tipo 3 que é a gestacional adquirida apenas durante a
gravidez.Sintomas: Fome excessiva, sede excessiva, formigamento,
alteração da visão e aumento das infecções. Informou que uma pessoa
diabética pode ter Insuficiência Renalpodendo chegar a fazer hemodiálise.
Câncer de colo de útero que é descoberto através do exame de prevenção
(Papanicolau), um exame ginecológico bastante simples e de fundamental
importância. Informou que para uma boa qualidade de vida se faz
necessário a pratica de atividade física, uma alimentação saudável e exames
preventivos. Finalizou afirmando que o Dia da Mulher são todos os dias e
não apenas o dia 08 de março. Em seguida se pronunciou a vereadora Ana
Paula para falar das homenageadas. Benedita Maria dos Santos, filha de
Sebastião Francisco dos Santos e Ana Maria dos Santos. Natural do sítio
Santana deste município Areia. Em 21 de 1971 casou-se com o Sr. Arlindo
João dos Santos, e desta união nasceram três filhos: Antônio Jorge dos
Santos (empreendedor do Rancho Nova Vida), José Nicodemos dos Santos
(Ex-Funcionário Público Municipal por 16 anos da Prefeitura de Areia-PB),
atualmente trabalha no shopping em Campina Grande e Ana Cristina dos
Santos, psicóloga e pedagoga concluindo o mestrado dia 07/03/2017, a qual
parabenizou pela realização deste objetivo. Dona Benedita agricultora, em
1972 começou a participar ativamente na Legião de Maria há 38 anos;
desempenha também na Paróquia de nossa cidade os seguintes trabalhos
com dedicação e zelo tendo como característica uma grande mulher e líder
desempenhando estas tarefas com muito amor.Atualmente, faz parte da
Pastoral do Dízimo, Pastoral da criança e Ministra da Eucaristia.

Para se ter uma idéia da garra que esta mulher tem, conseguiu no último
retiro da Legião de Maria reunir 256 membros da legião, crianças jovens e
adultos. Na última celebração de ACIES conseguiu reunir na Igreja Matriz
os Membros da Legião, para fazerem o seu juramento a Nossa
Senhorareunindo 186 membros da Legião de Maria.Por estas e outras
atividades desempenhadas no nosso município, temos certeza de que a
mesma é merecedora desta honraria neste dia em que se comemora o Dia
Internacional da Mulher. Lídia Maria Barboza da Silva, nasceu no dia 15 de
novembro de 1938 na zona rural de Mata Limpa - Areia PB. Mãe de 10
filhos, sendo 7 vivos, com 35 netos e 22 bisnetos.A mesma tem uma
história de vida e superação, onde com 16 anos casou, iniciando seu
trabalho como lavadeira e doméstica. Foi Funcionária Pública Municipal
por 11 anos da Prefeitura de Areia como Zeladora; a mesma agora trabalha
como condutora de Viagem e faz parte da Legião de Maria. Por estas e
outras atividades desempenhadas no nosso município, temos certeza de que
a mesma é merecedora desta honraria neste dia em que se comemora o Dia
Internacional da Mulher. Maria José Bezerra da Silva (Pita), filha de
Manoel Virgíneo da Silva (Motorista) e Erundina Bezerra da Silva
( Agricultora), nasceu no dia 15 de Setembro na cidade de Areia. Casou-se
aos 15 anos de idade e desse casamento teve 12 filhos.Cursou a 1ª Série do
Ensino Fundamental, mas devido Problemas pessoais, não aprendeu
escrever nem a ler. Trabalhou como faxineira, arrumadeira e chegou até
mesmo

a

carregar

água

na

cabeça

para

vender.

Conseguiu seu primeiro emprego público como Gari e em seguida foi
transferida para o hospital. Foi no hospital, que ela aprendeu a ajudar as
pessoas da cidade, pois lá percebeu que alguns pacientes não tinham
acompanhamento

na

articulação

entre

um

e

outro

hospital.

Hoje, aposentada e viúva, com 64 anos de idade, desenvolve um trabalho
voluntário, prestando serviços como acompanhante para os pacientes da

cidade e da zona rural.Na compreensão de Pita, sua formação está dentro
de si, pois o importante é ter amor e ajudar as pessoas. Com esta
solidariedade em sua trajetória, ela conquistou a consideração de todos no
município. Por estas e outras atividades desempenhadas no nosso
município, temos certeza de que a mesma é merecedora desta honraria
neste dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Em seguida
se pronunciou a Sra. Benedita Maria dos Santos agradeceu a Deus e a
dedicação de cada um por esta surpresa, uma demonstração muito bonita,
não só para as homenageadas mais sim para todas as mulheres. Disse ter
gostado muito das palestras e pediu a Deus que dê sabedoria a todos.
Sequenciando se pronunciou o Sr. Presidente, agradeceu a Deus por esta
oportunidade. Informou que quando estava vereador e não como presidente
sempre ao chegar esta data representou este dia com uma camisa de cor
rosa e como tudo é no tempo de Deus com o apoio de todos os vereadores
estão realizando este evento. Agradeceu a Dra. Symone delegada e a Sra.
Tatiane pelo apoio e pelas palestras. Finalizou informando está muito feliz.
Disse que as homenageadas são pessoas muito queridas pelo povo Areiense
e agradeceu ao Sr. Josinaldo que conduziu este evento. Em seguida se
pronunciou a vereadora Nelma Carneiro, agradeceu ao Sr. Presidente em
nome de todas as mulheres Areienses por se sensibilizar tornando esta noite
tão agradável, em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, onde
através desta sessão especial, homenagearam as mesmas. Informou que em
toda regra a exceção e se referindo aos homens isto também é possível,
pois não podemos generalizar, pois existem homens que reconhecem a
grandeza da mulher. Informou que se foi o tempo que a função das
mulheres na sociedade era restrita ao lar, hoje deixaram de ser coadjuvante
e passaram a assumir um papel cada vez mais ativo na sociedade, onde
comandam grandes empresas e até mesmo países. Apesar disso, as funções
domésticas e a responsabilidade da família ainda são quase que

exclusivamente delas, entretanto será que a mulher consegue conciliar a
jornada de trabalho com as tarefas domesticas e ainda ser boa esposa, mãe
e indivíduo? Dificilmente. Informou que a mulher do século 21 sofre tanto
com essa sobrecarga de papeis que acaba se esquecendo de cuidar do
principal que é a si mesma. Esta falta de tempo se reflete na saúde feminina
e aliada a uma avalanche de responsabilidades acarreta uma maior
predisposição a doenças como as cardiovasculares, endometriose e a
fibromialgia, isto sem contar todas as complicações causadas pelo estresse.
Agradeceu a delegada de nossa cidade Dra. Symone a qual fez sua
explanação tão bem e oportuna referindo-se a lei Maria da Penha, e
também orientando as mulheres de nossa cidade ao que se deve fazer para
coibir a violência. Agradeceu a presença da enfermeira Tatianne que fez
parte desta sessão especial em que falou tão bem sobre a saúde a mulher, os
serviços prestados em nossa cidade e o que devemos fazer para que
tenhamos uma melhor qualidade de vida se tratando de saúde. Agradeceu a
presença das homenageadas, grandes mulheres Areienses. Informou que
essas homenageadas foram escolhidas em uma enquete nas redes sociais.
Cada uma com sua maneira de ser, que fazem a diferença e por isto estão
fazendo parte desta sessão especial, pois merecem serem homenageadas. O
Dia Internacional da Mulher onde depois de tantas lutas, em busca de seus
ideais muitas delas lutaram e pagaram com a própria vida, mesmo assim,
não desistem continuaram lutando, pois, são dotadas de uma força interior e
inconfundível em busca de seus ideais. Ampliar a participação das
mulheres na política representativa é hoje um dos maiores desafios dos
movimentos feministas e da democracia brasileira. Finalizou agradecendo e
parabenizando a todas as mulheres por este dia tão especial. Em seguida se
pronunciou a vereadora Vanilda Honório, agradeceu a Deus por estarem
presente pois isto é motivo de alegria, uma vez que muitos não podem sair
de seus leitos. Agradeceu ao Sr. Presidente por ter organizado esta linda

festa para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Agradeceu a Dra.
Symone, delegada da cidade e a enfermeira Tatianne Elli, pelas palestras
que foram gratificantes. Disse está muito feliz em ver este recinto cheio,
tanto de mulheres como de homens, pois atrás de um grande homem
sempre tem uma grande mulher, e na vida de todo homem existe uma
mulher. Finalizou parabenizando todas as mulheres Areienses, as quais são
exemplo para sociedade mulheres, companheiras, amigas, amorosas,
corajosas, trabalhadoras, determinadas, guerreiras e acima de tudo
humildes, tomando como exemplo grandes mulheres a exemplo de Maria
Madalena obediente a Deus, Ruth mulher humilde e determinada, Ester
mulher de coragem, Débora mulher de fé e Ana de grande devoção. Em
seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior parabenizou
o Sr. Presidente pela iniciativa, parabenizou as três homenageadas e pediu
que Deus continue abençoando cada uma ainda mais. Parabenizou a Dra.
Symone e a Sra. Tatianne pelas palestras proferidas. Parabenizou também
as suas amigas vereadoras e as funcionárias desta Casa. Relatou que
quando casou tinha 21 anos e sua esposa 16. E no iniciou do casamento foi
muito conturbado devido ao álcool. Relatou que havia muitas brigas,
confusões e até empurrões, falava mal e não queria sair junto com sua
esposa. Porem a 12 anos atrás olhou para a mesma e disse que a mão que
um dia foi para empurrá-la agora seria para acariciá-la, a boca que foi para
xingá-la será para elogiá-la e Deus registrou. E hoje tem uma ótima relação
com sua esposa, onde é casado a 17 anos, tem três filhos. Disse que
gostaria que todos os homens dissessem a suas esposas que dentre todas,
ela é superior. Pois dentre todas as mulheres a sua esposa é superior.
Finalizou dizendo que a ama. Em seguida se pronunciou o vereador Jorge
Eduardo agradeceu a Deus, parabenizou suas colegas vereadoras, Dra.
Symone e Sra. Tatianne e sua namorada Jéssica assim como todas as
mulheres que estão presentes por este dia tão importante. Em especial

parabenizou sua mãe. Relatou que veio de família simples onde sua mãe
sempre disse a ele e a seu irmão Dr. Eliel que o estudo seria o melhor
caminho para chegar com honestidade. Relatou que no tempo que não tinha
condições a filha de Dona Lídia, Betânia o ensinava de graça, e chegou
onde está hoje graças a todas as pessoas que o ajudaram. Em seguida se
pronunciou a vereadora Ana Paula afirmou que ser mulher não é fácil.
Porém, diante de toda luta, de toda tribulação que as mulheres passam,
apesar da situação, nunca devem desistir, pois Deus em nenhum minuto
desiste de nós. Devemos agradecer a Deus por cada minuto de nossas vidas
e quando se sentir quase nada, faça de tudo para se sentir a melhor possível.
Desejou toda felicidade do mundo e pediu que Deus nos cubram de benção
e nos dê muita saúde para que possamos seguir o caminhar da vida, pois
tudo é aprendizado e a mulher é um ser sagrado. Em seguida a vereadora
Nelma Carneiro fez a leitura de uma homenagem a Maria das Dores
Cândido de Souza (in memorian) que foi enviado por e-mail a esta Casa
por sua filha Marilia. Disse que falar de Maria é falar de uma pessoa meiga,
simples, amiga, companheira. Afirmou que a conheceu a tão pouco tempo
nesta Casa, quando o seu esposo Edvaldo se elegeu vereador. E sempre
quando ela vinha e ficava no plenário assistindo observava aquela mãe tão
dedicada, tão meiga e tão simples,e se emocionou, pois apesar do curto
tempo de amizade, ela implantou e criou um afeto. Disse ser esta
homenagem mais que justa. Relatou que quando ver o filho do vereador o
acompanhando a esta Casa, ou onde quer que o vereador vá, fica muito
feliz, pois sempre ver que o vereador lembra de Maria. Em seguida o Sr.
Presidente agradeceu pela homenagem, e convidou as funcionárias desta
Casa para receberem um presente do Dia Internacional da Mulher. Por fim
a vereadora Nelma Carneiro que presidiu esta sessão agradeceu a presença
de todos, desejou um feliz Dia Internacional da Mulher e convidou todos os
presentes para participarem neste momento de um coquetel. Fim da matéria

e não havendo mais nenhum assunto a tratar, a Sra. Presidente deu por
encerrada a sessão, autorizando o primeiro Secretário a fazer a lavratura da
presente ata que depois de lida, discutida e aprovada, vai devidamente
datada e assinada.

