ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 002/2015
Autora: Nelma Carneiro Cavalcante
Assunto: Solicita comemoração do 08 DE MARÇO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER.

Sra. Presidente:

Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo providenciar junto a
Secretaria de Ação Social, inserir na programação da Semana da Mulher em
comemoração ao 08 de Março Dia Internacional da Mulher, os nossos
Distritos: Cepilho, Muquém, Mata Limpa e Usina Santa Maria, pois os
mesmos fazem parte do município de Areia-PB.

JUSTIFICAÇÃO:
08 de março dia Internacional da Mulher. Mulheres guerreiras, data mais
que justa para ser comemorada, num país em que nascer mulher significa, mesmo
nos dias de hoje, ter mais probabilidade de viver em condições de pobreza, ser
marginalizada e ver violados os próprios direitos fundamentais.
Mais de 500 milhões de mulheres são analfabetas; mais de 40 milhões de
meninas não frequentam a escola; meio milhão de mulheres morrem todos os anos
durante a gravidez ou no parto; muitas mulheres são vítimas da violência
doméstica; muitíssimas mulheres são atingidas pela AIDS; as mulheres dispõem
de apenas 10% dos recursos mundiais, mas contribuem nos dois terços das horas
de trabalho... São cifras que se distanciam muitíssimo da Declaração para luta
contra a discriminação e a desigualdade de gênero, firmada em 1995, por ocasião
da Conferência Mundial sobre as Mulheres em Pequim. Tudo isso nos preocupa.
Fico feliz ao ouvir através da Rádio PB-FM, a fala do Secretário de Ação
Social, Suélio Bezerra, onde informava a comunidade areiense a programação da
Semana da Mulher em comemoração ao Dia 08 de março, Dia Internacional da
Mulher, aproveito a oportunidade para afirmar que os Distritos de Areia também
se encontram no mapa do nosso município e que as mulheres que residem nos
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mesmos também merecem serem homenageadas. Que estas comemorações se
intensifiquem até os nossos Distritos. As pequenas atitudes surtem efeitos
significativos.
Espero contar com o apoio dos nobres pares e a sensibilidade do Sr.
Prefeito.

Sala das Sessões em 10 de março de 2015.

NELMA CARNEIRO CAVALCANTE
Vereadora
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