
  

Sessão Solene da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras no dia 13 de março de 

2017. 

Foi realizada na segunda-feira, 13 de março, uma Sessão Solene da Câmara de 

Vereadores de São Raimundo das Mangabeiras em homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher. Estavam presentes os vereadores (as): Aílton Costa, Catré, Cobra, Darleia, 

Emerson Cardoso, Emir da Cerâmica, Irmão Leonardo, Júlio a Foto Layser e Nonato da 

Papelaria. 

Justificada a ausência da Vereadora Alessandra Alvarenga e do Vereador Maurício Dião. 

Registrada a presença do Chefe de Gabinete do prefeito, Zezeca Maia, do 

Superintendente do Governo do Estado, Felix Resplandes, do Secretário Municipal de 

Infraestrutura, Pedro Violão, e do Secretário Municipal de Finanças, Arenaldo Lima. 

Além do presidente, Irmão Leonardo, a mesa solene da sessão foi composta pelas 

mulheres: Vereadora Darleia; Ariadna Lima, esposa do vice-prefeito Junior Batateira; 

Gleysiane Santos, esposa do Vereador Irmão Leonardo, que representou as esposas dos 

vereadores; Teresinha Brito, Secretária de Educação; e Joanice Costa, Secretária de Meio 

Ambiente.   

Foram executados os hinos Nacional e do Municipal. Audiana Rodrigues, da Igreja 

Assembleia de Deus, fez um momento de reflexão sobre a mulher, à luz da Bíblia 

Sagrada. 

Confira, abaixo, resumos das falas dos vereadores e demais participantes da sessão. 

Audiana Rodrigues disse que o Dia da Mulher é todo dia. Fez leitura de alguns versículos 

de provérbios 31, onde fala da mulher virtuosa. Ela disse que na bíblia, do começo ao 

fim, existem vários exemplos de mulheres virtuosas. Disse que todas as mulheres são 

virtuosas, pois foram feitas por Deus, cada uma do seu jeito, singular, sendo todas 

especiais para Deus. Ela agradeceu a oportunidade de participar da sessão e desejou 

que as mulheres sejam como vários exemplos citados na bíblia, como Ana e Maria, que 

foi uma serva obediente a Deus. Desejou que todas as mulheres sejam virtuosas, na 

presença do Senhor. 



Vereador Irmão Leonardo (PSL) 

O presidente da Câmara, vereador Leonardo de Sousa Santos - Irmão Leonardo – disse 

que a sessão tem por objetivo homenagear as mulheres mangabeirenses. Disse que a 

câmara tem a oportunidade de prestigiar todas as mulheres pelo relevante papel social 

que representam.  Disse que a câmara não poderia deixar de homenagear as mulheres 

nas comemorações do Dia Internacional da Mulher.  

Darleia (PP) 

A Vereadora Darleia de Oliveira Pereira – Darleia – parabenizou todas as mulheres 

mangabeirenses, principalmente as mães que lutam para sustentar suas famílias, 

aquelas mães que todos os dias se preocupam com o bem estar dos filhos e esposos. 

Disse que mulher é guerreira, é amiga, é companheira. 

Cobra (PSB) 

O Vereador Luís Gomes Costa – Cobra – disse que as mulheres são muito importantes. 

Manifestou parabéns especial à sua mãe, dona Raimunda, à sua esposa e à Dona Lusia 

Passarinho, sua amiga, que estava na plateia, a quem pediu uma grande salva de palmas. 

Disse que gostaria que em todas as sessões da câmara o plenário contasse com a 

participação de muitas mulheres, como na sessão. Disse que muito do progresso e 

desenvolvimento da sociedade é devido às mulheres. Disse que as mulheres devem ser 

valorizadas. 

Emerson Cardoso (PCdoB) 

O Vereador Emerson Carvalho Cardoso – Emerson Cardoso – disse que na plateia 

estavam presentes servidores das saúde em busca dos seus direitos. Disse que, em razão 

da sessão solene, as reivindicações dos servidores não serão debatidas na sessão e sim 

nas próximas. Disse que conversou com o prefeito e que o mesmo disse que o plano de 

cargos, salários e carreira dos servidores da saúde será encaminhado à câmara para 

análise e votação. Disse que os vereadores analisarão o projeto, observando o que é 

justo e o que não é. 

Emerson Cardoso fez leitura de texto elaborado por ele sobre o Dia da Mulher. Falou da 

importância da mulher do sertão, da mulher da cidade, da diarista, da empresária, da 

mulher desempregada, da mulher anciã e da mulher adolescente. Disse que a essência 

que a mulher exala no seu jeito de ser é inegável. Disse que as mulheres têm um dom 

de Deus. Disse que a mulher deve ser tratada com a importância e o respeito que 

merece. Disse que aos homens compete a missão de amar, compreender e respeitar a 

mulher. Disse que o dia da mulher não é 8 de março, mas todos os dias do ano. 

Emir da Cerâmica (PDT) 

O Vereador Emir Ferreira de Alencar – Emir da Cerâmica – disse que sabe-se o que foi a 

luta, as conquistas e as privações que as mulheres passaram para que a data de 8 de 



março fosse considerada o Dia Internacional da Mulher. Citou algumas datas históricas 

de conquistas das mulheres por mais espaços na sociedade. Destacou que, no Brasil, só 

a partir de 1932 foi instituído o voto feminino, após muitos anos de reivindicação. Disse 

que, infelizmente, existe distorção entre homens e mulheres. Disse que 41% dos lares 

são comandados por mulheres. Disse que somente 44% do mercado de trabalho é 

ocupado por mulheres e que existe uma distorção quanto a remuneração, com as 

mulheres recebendo cerca de 20% a menos que os homens. Disse que as mulheres são 

melhores qualificadas para o mercado de trabalho. Disse que, com o avanço da 

tecnologia, a força bruta não é mais predominante e as mulheres conseguem cada vez 

mais espaços. Disse que, na câmara, de 11 vereadores apenas dois são mulheres. 

Questionou sobre quem é o responsável pelas desigualdades de participação entre 

homens e mulheres na política. Disse que gostaria de ver a câmara com mais mulheres, 

bem como uma remuneração mais equilibrada entre homens e mulheres. Disse que o 8 

de março deve ser uma data de consolidação dos direitos que as mulheres 

conquistaram. 

Júlio da Foto Layser (PCdoB)  

O Vereador Júlio Cesar Alves Costa – Júlio da Foto Layser – disse que fica feliz em 

participar da sessão solene comemorando o Dia Internacional da Mulher. Disse que as 

mulheres são muito especiais. Parabenizou o presidente Irmão Leonardo pela 

organização da sessão solene. Disse que São Raimundo das Mangabeiras é um dos 

poucos municípios em que o Dia Internacional da Mulher é feriado e que isso já ocorre 

há mais de 20 anos, desde o mandato do prefeito Zeca Dião e do presidente da Câmara 

Dim Dias. Disse que, infelizmente, ocorreram coisas ruins para que o dia existe. Disse 

que as mulheres são batalhadoras, merecedoras, mas têm que lutar a cada dia para 

obterem seus direitos, para serem reconhecidas. Disse que muitas conquistas já foram 

adquiridas e que muitas ainda virão. Disse que muitas mulheres ainda são agredidas, 

principalmente por seus companheiros. Disse que, infelizmente, ainda existem muitos 

homens machistas. Disse que, a cada minuto, mais de 10 mulheres são agredidas no 

Brasil e muitas são obrigadas a conviver com a agressão.  Disse que é preciso denunciar 

os abusos cometidos contra as mulheres. Citou mulheres que entraram para a história 

do pais e do município, como Dandara, Tarsila do Amaral, a jogadora Marta, Fernanda 

Montenegro, Maria da Penha, Zilda Arns e Dona Lusia Passarinho, poetisa do município. 

Citou também mulheres da política, como a Princesa Isabel, Roseana Sarney e Dilma 

Rousseff. Fez leitura de texto de Luís Alves, dedicado às mulheres 

Joanice Costa disse que o Dia da Mulher é comemorado no dia 08 de março, mas que 

as homenagens ainda continuam, justamente porque as mulheres têm um papel 

importante na sociedade, por ser guerreira, trabalhadora, delicada, sensível, mas firme 

na hora que tem que ser, e presente nas dificuldades do dia a dia. Agradeceu à câmara, 

na pessoa do presidente Leonardo, pela homenagem às mulheres. Pediu uma salva de 

palmas pelas mulheres que sofreram, por aquelas que morreram lutando pelos direitos 

das mulheres. 



Gleysiane Santos disse que a sessão solene foi organizada de bom grado. Agradeceu a 

presença de todas as mulheres que compareceram à sessão. Fez leitura de texto sobre 

a mulher e a sua importância. Disse que a mulheres devem acreditar e vencer todos os 

obstáculos. 

Ariadna Lima parabenizou à câmara pela sessão solene, na pessoa do vereador e 

presidente Irmão Leonardo e sua esposa Gleysiane, que ajudou na organização da 

sessão. Parabenizou todas as mulheres mangabeirenses, dona de casa, esposa, mãe, 

professora, que vence qualquer dificuldade, com força e delicadeza. 

Teresinha Brito disse que todos os que fizeram pronunciamentos deixaram uma grande 

mensagem às mulheres e destacou pontos das falas dos que pronunciaram-se.  Disse 

que o Padre Fábio de Melo diz que a mulher é feita de aço, é feita de um tecido que se 

faz as flores, pois carrega a sensibilidade das rosas, o perfume, a beleza. Citou a 

Margarida, sindicalista, que reivindicou direitos para as mulheres, assim como Madre 

Tereza de Calcutá e outras mulheres. Disse que Augusto Cury fala da beleza que a mulher 

traz em si, mas não apenas daquela mulher que vive na ditadura da beleza, e sim da 

beleza interior que a mulher é capaz de ter e exalar onde quer que esteja. Disse que a 

mulher que ora tem um poder extraordinário. Disse que a mulher tem tanto poder que 

ao mesmo tempo que consegue unir ela pode separar. Disse que a mulher tem o poder 

de resolver conflitos. Disse que a mulher não desiste fácil do que quer. Disse que as 

mulheres carregam a enorme responsabilidade de serem modelo, de serem exemplo, 

na família, na sociedade, na igreja. Disse que as mulheres não são mulheres sem os 

homens. Disse que a mulher inteligente trabalha para que o homem se sinta apoiado. 

Citou exemplo da senhora Beliza, que faleceu no final de semana, e que para ela foi uma 

beleza de mulher, por tudo o que pôde ser na comunidade. Disse que as mulheres 

precisam ser exemplo no cultivo de valores que tornam as famílias mais estáveis.  

Considerações finais 

Irmão Leonardo agradeceu a presença de todas as mulheres à sessão e parabenizou 

todas pela passagem do Dia Internacional da Mulher. Disse entender que a câmara 

municipal cumpre com o seu papel social, de reconhecimento da importância das mulheres, de 

reconhecer o seu valor, de reconhecer o seu papel, a sua importância na sociedade. Agradeceu 

a todos os vereadores, que apoiaram a realização da sessão, à sua esposa Gleysiane, que 

colaborou com a organização da mesma. Comunicou que alguns brindes foram doados para 

serem sorteados entre as mulheres presentes ao final da sessão. 

Irmão Leonardo agradeceu a presença de todos os vereadores e do público e não 

havendo mais nada a tratar declarou encerrada a sessão. 

As sessões Ordinárias da Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras são 
realizadas às segundas-feiras, a partir das 19 horas, e são abertas ao público.  



Às quartas-feiras, é feita a transmissão de resumo das sessões pela Rádio Comunitária 
FM Rio Neves, a partir das 10:30 horas. A rádio transmite na frequência 87,9 MHz, 
podendo ser ouvida também pela internet em www.fmrioneves.com.br  

http://www.fmrioneves.com.br/

