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4ª SESSÃO SOLENE DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 12ª LEGISLATURA

Realizada em 7 de março de 2007
Presidência: Deputado EDVALDO MAGALHÃES
Secretaria: Deputado JUAREZ LEITÃO

PRESENTES: Deputados CHICO VIGA, FRANCISCO CARTAXO,
JUAREZ LEITÃO, MAZINHO SERAFIM, NALUH GOUVEIA,
PERPÉTUA DE SÁ, TAUMATURGO LIMA, do PT; EDVALDO
MAGALHÃES, do BPR; ANTONIA SALES, do PMDB; DONALD
FERNANDES, LUIZ GONZAGA, do PSDB; MARIA ANTONIA, do
PP; WALTER PRADO, do PSB; NOGUEIRA LIMA, do PFL; IDALINA
ONOFRE, do PPS; LUIZ CALIXTO, do PDT; ZÉ CARLOS, do PTN;
GILBERTO DINIZ, do PT do B.

AUSENTES: Deputados MOISÉS DINIZ, HELDER PAIVA, do BPR;
CHAGAS ROMÃO, do PMDB; ELSON SANTIAGO, do PP;
DELORGEM CAMPOS, do PSB; JOSÉ LUÍS, do PMN.

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Sob a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e dado o adiantado da
hora, consideramos lida e aprovada a Ata da Sessão anterior.

Bom dia a todas e a todos. Temos que quebrar essa formalidade
aqui porque esse plenário poucas vezes esteve tão bonito. Estamos aqui
com uma representação bastante plural dos segmentos mais variados da
sociedade acreana e essa Sessão está sendo realizada em conjunto com a
Câmara de Vereadores de Rio Branco, que num gesto muito singelo nos fez
esse convite. Acho que estamos inaugurando algo novo, para homenagear
as mulheres acreanas e as mulheres do Brasil que vivem no nosso Estado.

Convidamos a nossa segunda vice-Presidente, Deputada
Antonia Sales, a vice-Presidenta da Câmara de Vereadores do Município
de Rio Branco, a Vereadora Ariane Cadaxo, a companheira militante e
coordenadora especial da nossa Prefeitura de Rio Branco, Rose Scalabrine,
a Delegada Denise Pinho, a escritora Mirian Goldemberg, a qual irá proferir
palestra, hoje, à noite, dentro da programação do Dia Internacional da
Mulher, para comporem a Mesa.

Senhoras e Senhores, convidados e convidadas, esta Sessão foi
iniciativa da Deputada Idalina Onofre e Antonia Sales com o apoiamento
das Deputadas Naluh Gouveia, Maria Antonia, Perpétua de Sá e demais
membros da Assembléia.

É bom que se registre que é a primeira vez na história do
Parlamento Acreano que nós temos uma presença ampla de mulheres neste
Poder e esperamos que esse número aumente ainda mais. A sociedade
acreana teve essa grande colaboração nas últimas eleições.

E para iniciar a nossa Sessão, o gabinete da Vereadora Maria
Antonia nos brindou com a presença do Grupo Musical Som da Madeira,
que vai fazer uma apresentação, para marcar o início dos nossos
trabalhados.

Gostaríamos que o grupo adentrasse ao nosso plenário.
(PAUSA)

Queremos agradecer ao Som da Madeira, que aqui nos deu a
demonstração da boa música popular brasileira. Vamos transformar em
tradição a presença do gripo em nossas Sessões Solenes.

Gostaríamos de agradecer a presença de todos que se encontram
no plenário e no Salão do Povo. Pedimos desculpas aos amigos que estão
em pé, nós estamos a procura de cadeiras. Queríamos registrar a presença
dos parentes e amigos da Maria José, que clamam por Justiça. Após esta
Sessão nós iremos recebê-los para discutirmos que contribuição podemos
dar nesse caso. Sejam bem-vindos a Assembléia Legislativa.

Convidamos o Ivan de Castela e a Mirna Maiara para fazerem
uma breve apresentação em homenagem as mulheres.

Convidamos a Leide Aquino, que irá assumi nos próximos dias
a Assessoria Especial da Mulher do Governo do Estado, para também
fazer parte da Mesa.

“Apresentação de Poesia”.
Obrigado, Ivan e Mirna.
Com a palavra a Deputada Idalina Onofre, autora do

Requerimento.

Deputada IDALINA ONOFRE (Líder do PPS) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, demais autoridades presentes
e público em geral, amanhã, 8 de março, dia símbolo da luta das mulheres
pela busca da igualdade de direitos. Gostaria como mulher, mãe, trabalhadora
e dona de casa, não só homenagear, mas também chamar todas as mulheres

para a busca de um mundo melhor.
Não podemos pensar que essa data é apenas comemorativa,

pelo contrário, devemos lembrar que este dia é para refletirmos e discutirmos
o papel da mulher na sociedade atual, pois, intensa tem sido a luta das
mulheres ao longo da história em defesa dos seus direitos à igualdade, à
liberdade e à dignidade. Tivemos algumas conquistas, notadamente: o voto
feminino, redução da carga horária de trabalho, direito à licença maternidade,
direito à participação na política e na educação, entre outras.

Mas continuamos ainda hoje discriminadas, através do menor
acesso ao mercado de trabalho e à educação; a violência doméstica continua
reinante, principalmente na sua forma silenciosa, a linguagem machista
continua em constante evidência, além de outros meios prejudicais ao
princípio de igualdade entre os sexos.

É meu compromisso fazer desse mandato uma bandeira de luta
em defesa da mulher brasileira, e em especial da mulher acreana, buscando
para todas uma vida digna e uma sociedade mais justa e igualitária.

Devemos sempre estar unidas para continuarmos nesta luta,
que por vezes é muita árdua, porém nós mulheres temos ao longo da vida
demonstrado o quanto somos persistentes e corajosas. Sabemos também
que ainda temos muitos desafios nessa longa caminhada, mas para obtermos
êxito no nosso futuro, dependemos das nossas ações no presente.

Continuaremos, portanto, a frente das lutas pela nossa
valorização, dignificação e participação.

Enfim, quero parabenizar todas as mulheres e homenageá-las,
lendo uma carta, que resume muito bem o que é ser MULHER. Esta carta
chegou as minhas mãos ano passado e foi enviada pelo amigo Frei Inácio.
E se iniciou assim:

DEFEITO DA MULHER

Quando Deus fez a mulher, já estava em seu sexto dia de trabalho
de horas extras. Um anjo apareceu e lhe disse: “Por que colocas tanto
empenho nesta criatura?”

E o Senhor respondeu: “Ela deve ser completamente lavável,
mas não ser de plástico, ter mais de 200 peças móveis e todas passíveis de
mudança, ser capaz de funcionar com uma dieta de sobras, ter um regaço
que possa acomodar quatro crianças ao mesmo tempo, ter um beijo que
possa curar desde o joelho arranhado até o coração partido. Ela se cura
sozinha quando está enferma, e pode trabalhar dias de 18 horas”. O anjo se
maravilhou.

O anjo, estendendo a mão, tocou a bochecha da mulher e
perguntou: “Que é isso?”, “É uma lágrima”, respondeu o Senhor.

“Para que essa lágrima?” Perguntou o anjo.

Deus respondeu: “As lágrimas são uma maneira de expressar
sua felicidade, sua pena, seu desengano, seu amor. Sorriem quando querem
gritar. Cantam quando querem chorar. Choram quando estão felizes e riem
quando estão nervosas. Lutam pelo que crêem”.

O Senhor acrescentou: “Enfrentam as injustiças. Não aceitam
“Não”como respostas, quando elas crêem que há uma solução. Privam-se
para que sua família possa ter. Acompanham uma amiga quando esta tem
medo de ir ao médico. Amam incondicionalmente. Choram quando seus
filhos triunfam e se alegram quando suas amizades conseguem prêmios”.

E continuou o Senhor: “Felizes quando escutam sobre um
nascimento ou uma boda. Seu coração se rompe quando morre uma amiga.
Enviam uma mensagem eletrônica para mostrar o quanto se importa com
elas”.

“O coração das mulheres é o que mantém o mundo se movendo.
Trazem felicidade e esperança. Tem compaixão e ideais. Dão apoio moral
à sua família e amigos. As mulheres têm coisas vitais a dizer, e tudo para
dar”.

Entretanto, há um defeito nas mulheres: é que se esquecem do
quanto valem”.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Obrigado,
Deputada Idalina. Queria dizer a todos os presentes, que a Deputada
Idalina está falando pela primeira vez da tribuna. Ela é um exemplo de
força, pois passou por uma grande provação às vésperas de sua posse.
Então, pediria uma salva de palmas para nossa Parlamentar.

Chamamos a companheira Rosângela Nascimento, aqui
representando todas as Margaridas para compor a Mesa, com a palavra a
Deputada Antonia Sales.
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Deputada ANTONIA SALES (PMDB) – Senhor Presidente,
Deputado Edvaldo Magalhães, Senhora Secretária de Segurança do Estado,
Dra. Denise, Vereadora e vice-Presidente da Câmara, Ariane Cadaxo,
Professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e escritora Miriam
Goldemberg, Senhora Leide Aquino, assessora especial da Mulher, nossas
queridas mulheres que compõem a Mesa, vocês que fazem parte desta
maravilhosa platéia e as que se encontram Salão do Povo. Estou vendo
muitos rostos conhecidos do Vale do Juruá, pessoas que já trabalharam em
Cruzeiro do Sul, como a Dra. Áurea, Dra. Eliana, e tantas outras que
ocupam espaços de destaque em nossa sociedade, para ajudar a desenvolver
o nosso Estado e diminuir as desigualdades.

Infelizmente, nós mulheres, ainda estamos a passos lentos,
mas com a certeza de que estamos caminhando. Então, em nome de todas
aqui presentes, sejam bem-vindas e estejam felizes pelo nosso dia, o Dia
Internacional da Mulher, que será amanhã, mas como é feriado nós estamos
festejando hoje.

Eu acredito que a maioria de vocês sabem que o dia da mulher
que estamos festejando, hoje, foi instituído em virtude de um episódio
trágico que aconteceu em 1.857 na cidade de Nova York, nos Estados
Unidos, quando 130 mulheres se uniram para reivindicar os seus direitos
numa fábrica têxtil, elas eram tecelãs e chegou a cavalaria da polícia, que
nesse tempo chamava Polícia Montada e atendendo ordens dos patrões,
fechou os portões e ateou fogo na fábrica matando aquelas mulheres
carbonizadas. Realmente um episódio muito triste.

Quantas mulheres dão suas vidas, são sacrificadas, sofrem com
perturbações físicas e mentais que ficam na alma para sempre. Então, esse
episódio serviu para que nós mulheres, hoje, conquistássemos alguns
direitos. Antigamente éramos quase escravizadas. As mulheres reclamavam
por direitos de redução de horário de trabalho, que era de dezesseis horas,
para dez, e hoje nós chegamos a oito. É uma conquista muito grande.

Elas queriam igualdade de salário, que ainda hoje não se vê na
sua plenitude. Queriam o auxílio maternidade, hoje em dia temos.

Nossas leis foram criadas por homens e não funcionam a
contento para nós mulheres, em relação aos problemas que enfrentamos
no dia-a-dia.

Nós temos muitas mulheres em Nova Work sendo sacrificadas;
muitas Marias da Penha por ai sofrendo. Sabemos que essa lei foi criada
segundo o histórico de uma senhora cearense, chamada Maria da Penha.
Ela ficou paraplégica por causa do marido que deu um tiro nela e depois
voltou para matá-la. Ela não foi ouvida aqui, mas foi internacionalmente, a
partir de uma multa que a ONU aplicou ao nosso País. Então, nós temos
a lei, mas a troco de sacrifícios. Nós não deveríamos deixar que uma mulher
tenha a sua vida ceifada ou que fique com marcas na alma, com marcas
físicas por causa de agressões dos seus companheiros que dizem amá-las.
Nós não deveríamos permitir isso. Temos que elevar a nossa voz, pois
quando uma voz se levanta como a da Maria da Penha, multidões a escuta,
multidões se levantam.

Nem tudo está perdido. Nós estamos caminhando e temos que
nos unir para conquistar os nossos direitos e que seja de maneira mais
acelerada, reconhecendo que a nossa sociedade está mudando. As mulheres
estão conquistando espaços que antigamente eram só dos homens.

Nem tudo está perdido; estamos caminhando. O que falta é
nos unirmos. Se muitas vezes nós não conseguimos mais coisas é porque
infelizmente, nós mulheres somos desunidas entre nós mesmas. Às vezes
existem mulheres disputando cargos, chefias e as próprias mulheres
discriminam. Não votam ou não aceitam. Muitas vezes dizem que a outra
não tem competência para exercer cargos. Nós sabemos como somos e o
que queremos.

Nós tivemos muitos avanços aqui no Brasil, como o direito ao
voto, a nossa vestimenta. Se nós fizermos uma retórica, lembraremos que
antigamente usávamos roupas bem compridas. Nós vetamos isso. Algumas
conhecem o espartilho, usado no século XVIII, foi também eliminado.
Hoje usamos sutiã. Hoje em dia temos mulheres na Aeronáutica; mulheres
delegadas; Desembargadoras; Ministra da Justiça como a Ellen Grace, que
são de luta, exemplos que provam que nós não somos diferentes dos
homens. Nós temos capacidade, potencialidade para ocupar qualquer cargo.
Uma maneira pela qual podemos mostrar que estamos mudando é a eleição,
principalmente no Juruá, que deu esse passo, elegendo mais quatro mulheres
para representar o Acre e trabalhar em prol do desenvolvimento do Estado.
Então, nós estamos mudando esse conceito sobre votar em mulher.

Quero parabenizar a todos e dizer que continuaremos unidas
na defesa de nossos direitos e queremos a compreensão dos homens; que
eles falem entre si e comecem a mudar a maneira de nos tratar e nos ver,
porque nós queremos igualdade de gênero, mas nós não somos iguais a
eles.

Quero continuar sendo mulher, mesmo se for numa outra vida,
se existir encarnação, quero continuar sendo mulher.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Vou pedir
aos nobres Deputados, para que num gesto de cavalheirismo, que anda
meio embaixo, cedam a sua vez para as mulheres.

Com a palavra a Deputada Perpétua de Sá.

Deputada PERPÉTUA DE SÁ (PT) – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de cumprimentar as pessoas que
estão na Mesa em nome da colega e Deputada Antonia Sales, distinta
assistência, colegas que estão no Salão do Povo, eu estou muito feliz com
a realização desta Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher. Temos aqui tantas mulheres corajosas e guerreiras. Muitas que
lutam às vezes de forma solitária, buscando modificar em suas comunidades,
um ambiente ainda de opressão de gênero, tão desfavorável para todas
nós! Como é bom encontrar companheiras do movimento social, de
entidades que trabalham na busca de uma sociedade mais justa e igual!

Também é grande a alegria em conviver neste espaço
democrático, com outras bravas colegas Deputadas, vitoriosas nas eleições
de outubro passado, o que possibilitou a ampliação da bancada feminina
na Assembléia Legislativa do Acre. Creio que o aumento de quase cem por
cento de nossa bancada não foi mero acaso. Com certeza reflete o
amadurecimento de nossa sociedade, bem como o resultado da ação de
Organismos não-Governamentais na defesa de nossos direitos.

Posso dizer que a adoção de políticas que estimulam o ingresso
da mulher nos mais variados segmentos da vida social e política, bem como
a luta de companheiras como a Deputada Naluh Gouveia neste Parlamento,
criou um ambiente favorável ao aumento de nossa representação política.

Não podemos permitir que o Dia Internacional da Mulher
proclamado há quase um século, se transforme em mais uma data comercial.
Vamos sempre lembrar das operárias de Nova York que morreram queimadas
na luta por seus direitos; de tantas outras bravas mulheres dos campos e
cidades do Brasil e do mundo; daquelas que até hoje ainda sofrem mutilações
físicas e os mais bárbaros preconceitos. Não podemos perder a capacidade
de indignação diante das injustiças cometidas por governos ou por
sociedades que ainda adotam costumes desumanos e cruéis.

Somos no mundo, no Acre e no Brasil mais da metade da
população. Entretanto, todas as estatísticas que indicam a participação da
mulher na vida social, econômica e política são desfavoráveis para nós.
Isso precisa ser mudado. No nosso tempo, que é este, precisamos fazer
nossa parte. Precisamos fazer repercutir de maneira mais barulhenta os
crimes cometidos contra a mulher, exigindo punição exemplar para os
implicados. Não importa se o crime é de natureza física, psicológica, sexual,
moral ou social.

Podemos relacionar inúmeras conquistas obtidas ao longo dos
anos. Quero me referir, em particular, à Lei “Maria da Penha” assinada
pelo Presidente Lula, em 2006. Esta lei marca um importante progresso da
sociedade que não aceita mais a cultura machista e preconceituosa, que
condenou tantas companheiras a sofrer eternamente as mais diversas formas
de violência. Através dos espaços que dispomos, no nosso caso esta tribuna,
tenham certeza, companheiras de todas as cidades do Acre, que nós mulheres
Deputadas estaremos vigilantes na defesa de nossas causas. Sei que
contaremos com o indispensável apoio de nosso Presidente e dos colegas
Deputados.

A construção de um Acre como sendo o melhor lugar para se
viver, só será possível se contarmos com a adoção de políticas que garantam
para as mulheres, saúde, combate à mortalidade materna, mais pré-natal,
combate ao câncer de mama e útero, acesso à educação, moradia digna,
melhores condições de trabalho e renda, acesso a cargos e funções públicas
de direção e tantas outras conquistas.

Finalizo, Senhor Presidente, parabenizando todas as acreanas
de fibra, mulheres de fé, aqui tão bem representadas pelas companheiras
que participam desta Sessão. Peço a Deus que abençoe a todas nós mulheres,
e que os homens de boa consciência possam juntar-se a nós nesta luta pela
cidadania.

Viva as mulheres guerreiras do Acre, do Brasil e do mundo!
Muito obrigada.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra a Deputada Maria Antônia.

Deputada MARIA ANTÔNIA (Líder do PP) – Senhor
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Presidente, Senhores Deputados, autoridades que compõem a Mesa, quero
cumprimentar a todos aqui, na pessoa da Rosângela e dizer-lhe que você é
tão importante quanto as outras autoridades aqui presentes.

Quero ler aqui um texto em homenagem às mulheres que eu
escrevi, até parece com o da Deputada Perpétua de Sá e da Deputada
Antonia Sales, que diz:

Homenagem do Gabinete da Deputada Maria Antonia
Dia Internacional da Mulher

O Dia 8 de março foi consagrado pela ONU em 1945, como
Dia Internacional da Mulher. Trata-se de uma homenagem às operárias
Têxtis norte-americanas que em 1957 organizaram a primeira greve da
história, conduzida unicamente por mulheres.

Na verdade, a mulher não precisa de um dia específico, de uma
data pré-estabelecida, pois estão vivas e são atuantes independentemente
do dia, na verdade, nunca têm folga!

A mulher, com o seu jeitinho e delicadeza, soube galgar e
conquistar o seu degrau na escada da vida, que inclui o seu lado profissional,
o seu lado familiar e o seu lado pessoal. Assim sendo, ela nunca deve tentar
se impor pela força, querendo mostrar igualdade com os homens, pelo
contrário, ela deve fazer questão de ser sempre o sexo frágil e ter consciência
que fragilidade não dignifica fraqueza. Essa fragilidade na verdade, significa
sensibilidade.

Por isso tudo, viva a mulher, não somente no dia 8 de março
(dia da mulher), não somente no segundo domingo do mês de maio (dia das
mães), não somente no dia das avós (que é mãe e mulher duas vezes), mas
sim, viva a mulher, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos
os segundos, porque a mulher é sempre mulher todo o tempo.

Maria Antonia
Deputada Estadual

Eu gostaria de chamar minha irmã Francisca para receber esta
flor, ofertada a mim pelo Deputado Calixto. Eu aprendi que as coisas boas
temos que passar adiante. Então, permita-me Deputado Calixto, eu ofertar
esta flor a minha irmã em nome de todas as mulheres aqui presentes.

Quero registrar a presença de quatro amigas, lá do Vale do
Juruá e agradecer ao Presidente da Casa, Deputado Edvaldo Magalhães,
pela realização desta Sessão Solene, e por nos conceder uma passagem de
ida e volta, para que pudéssemos trazer algumas mulheres do Vale do
Juruá. Eu achei pouco, porque no Vale do Juruá, são cinco municípios e eu
quis agraciar mais mulheres do Vale do Juruá, trazendo outras representantes
dali que são: a Genísia, a dona Alice, a dona Matilde, a Alcione. Quero
também agradecer a presença de minha amiga Diana e de uma amiga, que é
a Quitéria, que sofreu um acidente e que está ainda impossibilitada de
andar, o meu abraço, o meu carinho a você Quitéria. Você é uma grande
guerreira. Obrigada por você existir;

Agradeço todas as mulheres aqui e mulheres do nosso Estado,
que são guerreiras, que batalham no dia-a-dia na sua vida pessoal, lutando
pelo seu espaço. Graças a Deus que já ocupamos um um espaço mais
elevado, mas ainda falta mais, e com certeza chegaremos lá um dia, se Deus
quiser. Um abraço a todas vocês.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra a Deputada Naluh Gouveia.

Deputada NALUH GOUVEIA (PT) – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, Companheiras e Companheiros, eu acho que peguei
essa virose, pois estou devagar. Eu queria saudar a todos e a todas em nome
de duas mulheres muito queridas. Uma é a Gleicinha, que as pessoas dizem
que somos professoras, mas nunca fomos a uma sala de aula. Eu queria
dizer ao Deputado Luiz Calixto que a Gleicinha foi minha aluna no pré-
escolar. Então, é um prazer vê-la aqui, minha princesa. Um beijo no
Gleicinho, seu irmão. A outra é a minha querida professora Marília Santana,
uma mulher especial para todos nós.

Seja bem-vinda, Miram. Que as águas do rio Acre sempre lhe
traga a nossa capital.

Quando nós propusemos esta Sessão, eu e minha companheira
Antonia Sales, uma mulher que foi criada no orfanato, peruano, um exemplo
de vida, não imaginávamos que ficaríamos tão felizes. E aqui quero falar da
nossa tristeza pela companheira Dinha não ter sido reeleita. Mas fomos
agraciadas com três novas companheiras, as quais tem nos dado muita
felicidade, que são Antonia, Perpétua e a Idalina. A Idalina mostrou ser
uma fortaleza; a Perpétua tem se destacado bastante e a Antonia também.

Então, estamos muito felizes, eu e a Antonia Sales, por termos mais três
companheiras.

Aqui cada mulher está representando um segmento da
sociedade; a Rose, a Rosângela a Denise, as companheiras da Segurança, a
Leide e nós deste Poder.

Foi com o melhor propósito que sentamos com o Edvaldo e os
demais membros da Mesa Diretora, para vermos como seria esse oito de
março. Já homenageamos as fundadoras do Movimento de Mulheres do
Acre, as companheiras do Movimento Social, dos Movimentos Rurais,
daí a nossa dificuldade em como fazer essa Sessão. São tantos temas que
poderíamos estar debatendo aqui. Porém, resolvemos homenagear as
mulheres que fazem história no Acre. É por isso que tem aqui companheiras
da Educação, da Segurança Pública, da Administração, Secretarias, a
Francilene, que carinhosamente chamamos de Bruxinha, a Célia que é uma
companheira antiga da Administração. Tem várias mulheres aqui que
podemos homenagear. A Maria, que está sempre conosco.

Como aqui é a capital acabamos nos restringindo as pessoas
que moram em Rio Branco. Todavia, queríamos fazer uma homenagem as
mulheres do Juruá, do Alto Acre, do Baixo Acre, do Envira. Eu nasci em
Feijó, mas estou em Rio Branco há muito tempo, por isso me sinto filha
daqui. Queríamos fazer uma homenagem às mulheres do Juruá, como a
Alda, uma mulher com uma história belíssima, que sustenta toda família
vendendo churrasquinho. A Senhora merece uma salva de palmas.

Para concluir, nossa história é muito parecida, estejamos lá em
São Paulo ou aqui no Acre. Eu estava dizendo para a Perpétua que hoje os
homens estão tão bonitinhos. É muito fácil ser homem, porque eles têm
estabilidade, agora vá ser de ciclo, que você vai saber o quanto é difícil. Nós
temos um ciclo antes da menstruação e, ai eu estou sempre muito acesa, e
outro depois da menstruação, e aí eu nem quero que toque em mim. Inclusive
se eu pudesse nem ver meu companheiro, nessa época, eu não viria.

Temos também dificuldade, quando estamos brigando com
alguém, de não olharmos diretamente nos olhos. Podemos brigar e arrumar
uma gaveta ao mesmo tempo, mas, geralmente, não fixamos nosso olhar
em alguém. Somos diferentes, somos discípulos, é por isso que é tão difícil
conviver com as mulheres, inclusive, entre nós mesmas.

O Jair convive com três mulheres e quando as três estão na
TPM, somos um porre. Mas nós queremos oportunidades iguais. Estamos
fazendo a nossa parte como administradora. É difícil ter um escândalo
envolvendo o nome de uma mulher. Então, estamos demonstrando, Emília,
que fazemos a coisa de forma diferente. Gostamos do lilás, das coisas
enfeitadas, de se pintar. Eu, por exemplo, queria vir, hoje, toda bonita, mas
não deu, porque antes tive que participar de uma manifestação. Então, não
deu para eu me arrumar como realmente queria.

Edvaldo estou extremamente feliz de estar aqui, sei que temos
muitas coisas para conquistar como disse a Leide, mas estamos no caminho
certo.

Esse nosso trabalho é muito difícil, mas não tem problema. Na
legislatura passada não tivemos problema com nenhum companheiro, eles
sempre foram solidários. A convivência com esses homens é de respeito,
de igualdade. Então, que passemos essa experiência para outros lugares.

Vimos tentando fazer uma discussão aqui sobre sexualidade e
contamos com o apoio da Mesa Diretora, porque quando discutimos a
questão da gravidez na adolescência, nós queremos discutir, principalmente,
a sexualidade. AA Assembléia Legislativa juntamente com a Mesa Diretora
estão nos deixando à vontade para fazermos essa discussão no Alto Acre,
Baixo Acre e Juruá, e já na próxima quinzena nós vamos estar comandando
várias palestras. Está na hora de nos expormos cada vez mais e continuarmos
nessa luta.

Um beijo carinhoso e desculpem-me, pois não sei se vou ficar
até o final da Sessão. Estava querendo ver palestra da Miriam, porque o
tema é extremamente sugestivo e os nossos companheiros têm uma
dificuldade muito grande em se manter fiéis. Convido a todas para
comparecerem às 2h30m no auditório da Secretaria das Cidades, para
prestigiar a palestra da Miriam Galtemberg, que é uma pessoa muito
comprometida com a luta das mulheres. Obrigada.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Obrigado,
Deputada Naluh e quando encerrarmos esta Sessão, gostaríamos que os
presentes pudessem opinar sobre os cartazes dos Seminários que nós
vamos promover sobre: “A gravidez na adolescência” e “Planejamento
familiar”.

Com a palavra a nobre Vereadora Maria Antonia.

Vereadora MARIA ANTONIA – Senhor Presidente, Senhoras
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e Senhores Deputados, quero, em nome das Deputadas Idalina Onofre,
Perpetua de Sá, Naluh Gouveia, Maria Antonia e Vereadoras Beth Pinheiro
e Ariane Cadaxo, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Eu estava
falando há pouco que eu tenho 22 anos de luta de Sindicato, mas fico
tremendo diante de uma platéia e me faltam até palavras. Eu chego a ter
inveja quando vejo uma pessoa, que é do povo, que não teve a oportunidade
de ler tudo que eu já li, chega e dar o seu recado. Parece ser acostumada com
a tribuna ou com um microfone. E nós ficamos tremendo, sem saber o que
falar numa hora dessa. Mas, hoje é um dia de festa, temos a obrigação de
celebrar cada conquista. E esta data é uma conquista de muito tempo.
Claro, depois desta nós já conquistamos muitas outras, por isso é necessário
vários 8 de março. E o Presidente da Assembléia Legislativa do Acre,
juntamente com o Presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco,
fizeram essa festa juntos, para comemorar esse marco na nossa história.
Isso tem que acontecer mais vezes.

Eu fico pensando que nós devemos parar para refletir um pouco
sobre esta data o quanto nós já conquistamos. Não pela mulher que hoje
está na Casa Maior do nosso País, que é a Desembargadora Elen Grace, ou
pelas mulheres que estão na política, como a Senadora Marina Silva que
representa todas as mulheres que tem história aqui no Acre. Mas temos
que pensar naquelas que ainda não conseguiram chegar lá, por não terem
ainda oportunidade. Como também aquelas que perdem a vida, porque
ainda não conseguiram conquistar o direito de serem elas próprias, sem
que os seus companheiros as maltratem. Inclusive, ainda há pouco li uns
cartazes, nos quais as pessoas pedem punição pelo assassinato de mulheres.
E parece que só esse ano mais de oito mulheres foram mortas; outras
espancadas. E essas mulheres estão em casa passando fome, tendo que dar
conta da família, tendo que trabalhar para sustentá-la. Na maioria das
vezes são elas que assumem suas famílias quando os seus companheiros as
abandonam, e aí elas têm que dar conta de qualquer jeito.

Dizem que as mulheres do Acre são fogueteiras, são quentes,
gostam de namorar, mas se nós formos à periferia de Rio Branco, vemos
que as mulheres chamadas de fogueteiras, que namoram e brigam, sustentam
seus familiares. Então, em nome dessas mulheres, temos a obrigação de
conquistá-la para o nosso lado, sem falarmos daquelas que não tiveram o
direito de fazer um aborto assistido, mesmo aquelas que são
constitucionalmente permitidos. Inclusive, temos que aprovar um projeto
que permita o direito de fazer aborto, pois muitas vezes já não dá mais
tempo. Eu, particularmente, não faria um aborto, mas eu defendo o direito
que cada mulher tem de dispor do seu próprio corpo. Elas tem o direito de
fazerem isso e de serem assistidas, porque continuam fazendo os abortos
clandestinos, por isso Deputada Naluh Gouveia, me uno aos Senhores
nesta Casa, para batalhar por esse projeto. Como também quero me unir
àquelas que defendem e que estão chorando, porque não têm emprego.

Participei de uma manifestação de mulheres, quando escutei
um gaiato dizendo assim: Eu adoro mulher, eu gostaria de proteger tanto
que eu as colocaria dentro de um cercadinho, para eu poder tomar conta
delas. Então, eu gostaria, principalmente, de não ficar tão nervosa no dia de
hoje para poder gritar bem alto que nós precisamos cada vez mais de
espaço, não para sermos maiores que os nossos companheiros, mas eu
queria gritar bem alto que não fosse mais preciso existir a Lei Maria da
Penha, para nos proteger, porque no dia que nós não tivermos uma lei
como esta, significaria que nós chegamos a um ponto ideal de igualdade de
direitos entre homens e mulheres e de respeito pelas diferenças. Portanto,
eu queria do fundo do meu coração parabenizar a todas as mulheres e a
todos os homens, que sua porção mulher faz com que eles nos entendam
tão bem, que sejam tão sensíveis.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra a Vereadora Beth Pinheiro.

Vereadora BETH PINHEIRO – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, Senhoras e Senhores Vereadores, autoridades presentes,
lideranças comunitárias, é uma satisfação estar aqui prestando minha
homenagem e congratulando-me com todas pelo Dia Internacional da
Mulher. Dia este em que devemos refletir sobre nossa importância na
sociedade como mãe, esposa, trabalhadora, cidadã, não esquecendo de
nossas conquistas, mas principalmente, do que ainda temos a conquistar.
Isso é um fato. Muitas conquistas foram concretizadas. Prova disso foi o
resultado das últimas eleições em todo País, e o maior exemplo de
perseverança para mim foi a vitória da Governadora do Pará, Ana Lúcia
Carepa, que ultrapassou todas as dificuldades físicas e está mostrando que
é capaz de provar sua competência.

Aproveito para parabenizar as Deputadas veteranas, mas

principalmente as que aqui estão pela primeira vez. Hoje são cinco
Deputadas, nas próximas legislaturas serão mais, e é essa mulher de
vanguarda, progressista, essa mulher do século XXI que ocupa, cada vez
mais, espaços antes ocupados só por homens. É no Executivo, Judiciário,
nas Forças Armadas, Colégios Militares, redutos até então, exclusivos do
homem. É forte também a participação ativa e propositiva da mulher nos
movimentos e organizações sindicais, estudantis e culturais. Queremos
galgar postos ainda mais altos, como ter , mais uma vez uma mulher à
frente do Executivo, e vamos conseguir. Sinto-me honrada por fazer parte
desta Legislatura na Câmara Municipal, ao lado de colegas de grande
competência técnica.

Cada uma de nós tem sua história e eu tenho a minha. Eu me
casei com 17 anos e no começo todo casamento é só amor, são flores, é só
mel. Depois vem o gel. E logo em seguida meu marido passou a beber
muito e transformou-se num alcoólatra. Imaginem tudo que uma mulher
passa ao lado de um homem que bebe. Tive cinco filhos e criei todos. Eu
era uma mulher subserviente, obediente que só pensava em fazer pratos
gostosos para agradar o marido. Eu passei muito tempo cuidando do marido
e dos filhos e me ausentei da informação, do conhecimento. Vocês até
podem dizer que o defeito é meu, porque me casei pela segunda vez.

Quando vejo a situação da Deputada Idalina eu lembro do que
aconteceu comigo também. Eu perdi uma filha vítima de acidente. E o
casamento que já estava em crise, acabou. E eu quase fiquei louca, é uma
dor muito grande. Então eu passei a trabalhar.

Eu tinha uma serraria e trabalhava feito um homem. Durante o
dia eu limpava a serraria, fazia tudo o que um homem fazia. Casei novamente
e depois de um certo tempo o meu segundo marido passou a beber também.
E mais uma vez foi uma tragédia. Só que eu resolvi dar um basta em tudo
isso quando vi meus filhos crescendo. Deixei o marido e disse: “Vou mudar
a minha vida. Não dá para continuar Amélia, sempre dizendo Amém”.

Em 2000 disputei  a eleição e perdi por conta da minha
insegurança, dos traumas e pelo medo que eu tinha de falar em público.
Isso me apavorava. Mas eu pensei: Já venci tantas coisas difíceis, por que
não vencer mais esse medo? Um dia eu disse: Senhor, tu me deste tanta
coisa boa, então me dê coragem para enfrentar essa dificuldade”. E, graças
a Deus, estou dando conta do recado, mesmo com algumas falhas.

Em 2004 fui eleita a quarta Vereadora mais votada e a primeira
do meu partido. Estou lutando e buscando conhecimento, se Deus quiser,
ano que vem estarei concluindo o curso superior e me sinto realizada
dentro da sala de aula. Estou batalhando, mas estou conseguindo, vencendo
os obstáculos.

Eu digo sempre que sou fã das mulheres, porque a mulher é
mãe, é bonita, é maravilhosa e traz tantas felicidades. Só posso dizer a
todas que se nós seguíssemos o exemplo das gotas de água, seria tudo
diferente. Uma gotinha apenas não faz efeito, mas milhões, bilhões, trilhões
têm uma força muito grande, formam chuvas que provocam inundações.

Se fala muito da violência contra a mulher, mas a violência está
geral. E esse quadro precisa mudar. E para encerrar eu vou dizer uma coisa
para vocês: Que o homem é um diabo, ninguém pode negar, mas toda
mulher quer um diabo para lhe atentar. Muito obrigada.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra a Vereadora Ariane Cadaxo.

Vereadora ARIANE CADAXO – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, Senhoras Deputadas, Antropóloga Miriam Goldemberg, seja
bem-vinda a nossa cidade. Amiga Rose Scalabrine, Leide de Aquino,
Rosângela, meus cumprimentos. Bom dia a todos os presentes nesta linda
Sessão. Gostaria, em primeiro lugar, de justificar a ausência do Vereador
Pedrinho Oliveira que hoje se encontra em Brasília numa reunião com o
Presidente da Câmara dos Deputados.

Hoje, de manhã, ao abrir o jornal A Tribuna, para minha tristeza,
como tem acontecido todos os dias, sempre lemos que mais uma mulher
foi assassinada. Eliane, de 17 anos, foi assassinada por seu namorado. Ele
confessou que cometeu o crime por ciúmes. Eu estou falando isso, porque
ontem eu participei de um evento no Teatro Hélio Melo, onde estávamos
discutindo a Lei Maria da Penha. Lá estavam as Deputadas Maria Lúcia,
Naluh Gouveia e Idalina Onofre.

Ontem, um advogado conceituadíssimo no nosso Estado, depois
de muitas falas e palavras difíceis, disse que muitos homens também
apanhavam de suas mulheres. Isso dá vontade de rir, porque sabemos que
é uma exceção. Só se nós não conhecêssemos a realidade da violência
contra a mulher. Isso me faz rir e me causa indignação.

Como falou a Deputada Naluh, nós mulheres sabemos o que
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sofremos e o que fazer. A luta de todas vocês aqui é todos os dias. Acho que
temos que começar a pedir para os homens que conversem uns com os
outros, talvez assim consigamos ter êxito, e assim diminuir a violência
contra a mulher.

Senhor Presidente, queria pedir permissão para fazer a leitura
de um texto que recebi ontem de uma servidora da Câmara Municipal de
Rio Branco, que achei extremamente interessante. E diante de tantas falas
sobre toda a nossa realidade, eu acho que, de uma maneira descontraída,
vou ler este texto para que possamos ver como vale à pena ser mulher.

Motivos para ser Mulher
. Somos de sexo belo.
. Não precisamos usar gravatas.
. Sentar de pernas cruzadas não dói. (gesto de dor entre as

pernas).
. Se resolvermos exercer profissões predominantes masculinas,

somos pioneiras, e eles suspeitos...
. Nossa inteligência é compatível com a de qualquer homem,

mas nossa aparência é bem melhor.
. Se agredimos alguém, e provarmos que foi no período de

tensão Pré-menstrual – TPM, é atenuante.
. Nosso cérebro dá conta do mesmo serviço, mesmo com 6

bilhões de neurônios a menos.
. Somos capazes de prestar atenção em várias coisas ao mesmo

tempo.
. Sempre sabemos onde estão as meias. Se casarmos com o

herdeiro do trono, seremos rainhas.
. Somos nós que somos carregadas na noite de núpcias.
. Somos nós que decidimos quanto a reprodução.
. Sentimos o bebê mexendo.
. Amamentamos.
. Temos quatro meses de licença maternidade. E em breve se

Deus quiser, 6 meses porque é melhor.
. Sempre estamos presentes no nascimento dos filhos. É

inevitável. (gesto da barriga).
. Somos a estrela do casamento – alguém já ouviu falar em

“muso” inspirador?
. Vivemos mais. Somos mais resistentes à dor e às infecções.
. Podemos dormir com uma amiga sem ser chamadas de lésbicas.

(Nada contra as lésbicas).
. Namorada de amiga para nós, é homem – Não investigamos

barulhos suspeitos à noite.
. Somos mais sensíveis.
. Temos um dia internacional – Nós temos um dia internacional,

UAU.
. E por último, fazemos tudo que um homem faz, e de salto

alto! MARAVILHA!!!
Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.
Gostaria de aproveitar a ocasião para render homenagem pelo

dia de amanhã à uma mulher que até hoje me inspira, e será sempre um
exemplo para mim, por estar, mesmo na sua época, à frente de seu tempo,
minha avó Lui Cadaxo, que este ano faz 10 anos de sua morte, mas sempre
estará viva em nossos corações.

Se isso há uma imposição da sociedade machista em que
vivemos, as mulheres devem realmente levantar sua bandeira e conquistar
um espaço mais digno. Não acima, mas ao lado do homem. Nunca é tarde
para construir uma sociedade mais humana e, se homens e mulheres
trabalharem juntos, sem discriminação, privilégios ou competição, todos
sentirão a melhora.

Caros colegas, a discriminação é uma realidade, contudo temos
avanços a comemorar. A Lei Maria da Penha, sancionada pelo Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 7 de agosto de 2006, reconhece a gravidade
da violência doméstica e familiar. Agora fazemos parte de um grupo de 18
países da América latina e Caribe que tenta coibir essa violência.

Para ilustrar melhor esses avanços gostaria apenas de citar
alguns nomes, como: a própria Maria da Penha, Heloísa Helena, Rita
Camata, Denise Frossard, Rosinha Matheus, Benedita da Silva, Marta
Suplicy, Maria Abadia, Luiza Erundina, Wilma de Farias, Yeda Crusius,
Roseana Sarney, Marina Silva, Perpétua Almeida, Naluh Gouveia, Antonia
Sales, Idalina Onofre, Maria Antonia, Perpétua de Sá, Beth Pinheiro, Maria
Antonia e eu, Ariane Cadaxo, assim como outros e outros nomes. Passaria
um dia todo falando nomes de mulheres que, de alguma forma, buscam
mostrar que somos capazes.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra a Professora Dra. Miriam Goldemberg.

Professora Dra. MIRIAM GOLDEMBERG – Muito obrigada,
Senhor Presidente, muito obrigada a cada colega e nova amiga, muito obrigada
a todos vocês, quero dizer que estou muito honrada, emocionada e feliz de
estar pela primeira vez no Acre, participando de um encontro com mulheres
que sei que são fortes, corajosas, militantes, bonitas e livres.

Eu estou muito feliz de estar podendo ouvir vocês. Na verdade,
eu fui convidada para falar aqui no Acre, pelo “Projeto Sempre um Papo”,
com o apoio da Secretaria Extraordinária da Mulher e da Coordenadoria
Municipal da Mulher.

Eu vou estar hoje à noite na Uninorte, onde vocês poderão me
ouvir. porém, agora estou encantada ao ouvir-lhes. E confesso que eu ouvi
alguém que falou é fã das mulheres acreanas, e eu estou me tornando fã de
vocês mulheres, e eu também estou me sentido muito bem-vinda.

A Deputada Naluh falou coisas muito interessantes e a
Vereadora Beth também. Eu quero dizer neste Dia Internacional da Mulher
que eu tenho estudado as mulheres brasileiras e, nos últimos vinte anos, eu
publiquei vários livros. E a mulher que mais me influenciou na vida foi a
Leila Diniz, que foi tema de minha tese de doutorado. E eu vejo que vocês
mulheres são meio Leila Diniz. E só entendendo quem foi Leila Diniz é que
vocês vão entender o que significa ser meio Leila Diniz.

O que eu quero falar para as Senhoras é que apesar de morar no
Rio de Janeiro, ser professora da UFRJ, e estudar as mulheres cariocas, eu
estou agora com uma enorme vontade de estudá-las, porque como disse a
Deputada Naluh, nós somos muito mais parecidas do que diferentes. A
Vereadora Beth colocou muito bem algumas questões que nos afetam,
como o problema do alcoolismo masculino, do desrespeito, da violência
que às vezes, não é uma violência física, mas é uma violência simbólica, que
todos os dias nós enfrentamos dentro ou fora de casa. E quando nós
falamos das conquistas, não podemos esquecer que estamos muito longe
de sermos plenamente livres na sexualidade, no mercado de trabalho e na
vida. Então nesses últimos vinte anos tem sido minha obsessão fazer o
máximo, porque sou cúmplice, das mulheres serem plenamente livres.

Eu quero falar aqui sobre uma pesquisa que eu fiz com 1.289
homens e mulheres no Rio de Janeiro. Eu perguntei às mulheres o que elas
mais invejavam no homem. E elas responderam que era a liberdade. Então
se nós estivéssemos tão livres quanto dizem que as mulheres brasileiras
estão, nós não invejaríamos a liberdade dos homens. E eu perguntei aos
homens, o que eles invejam nas mulheres. E eles responderam que não
invejavam nada. Então, numa cultura em que nós continuamos invejando a
liberdade e os homens não invejam nada nas mulheres; eu acho que ainda
existiam muitos 8 de Março para se comemorar. Então eu quero dizer que
estou muito feliz por encontrar novas companheiras e novas cúmplices
nessa luta pela liberdade da mulher brasileira.

Muito obrigado.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com a
palavra o Deputado Luiz Calixto.

Deputado LUIZ CALIXTO (Líder do PDT) – Senhor
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, amigos Vereadores e
Vereadoras, mulheres aqui presentes, eu gostaria de iniciar esta minha
breve fala somando a tudo aquilo que já foi dito e me esforçar para fazer
uma outra abordagem sobre a solenidade que está sendo realizada aqui.
Uma solenidade justa e merecida. Inclusive já fizemos várias, nestes
honrosos oito anos de mandato como Deputado Estadual e em todas eles
realizamos esta sessão, discutindo, basicamente, os mesmos assuntos e os
mesmos problemas. E no ano passado, eu disse aqui que gostaria de
participar de uma Sessão onde mostrasse a redução do número de estupros
e violências cometidas contra as mulheres. Mas, infelizmente, esse ano
não está diferente dos demais. E também, não vou aqui me ater ao gênesis
destas conquistas das mulheres. Por isso, só diria que não foi por
favorecimento, nem por benevolência, muito menos por concessões, mas
pela capacidade de luta de se indignar. E é este exemplo, é este sentimento,
que eu queria furtar das mulheres; a capacidade de resistir, de não desistir;
a capacidade de se indignar. Então, é exatamente isso, que eu procuro
minha querida amiga, Vereadora Bete Pinheiro, de me indignar.

Se eu pudesse escolher a data do que vai certamente acontecer
comigo em algum dia, eu não gostaria minhas amigas aqui presentes, que
acontecesse em datas especificas. Para ser mais claro uma das maiores
dores que eu carrego no peito é que meu pai morreu um dia após ao meu
aniversario. Então, todo aniversario para mim é uma angustia, um dia que
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demora a passar e parece que tem 96 horas. Por isso acho que
algumas coisas não poderiam ser feitas com as mulheres em alguns
dias, como por exemplo: hoje o nosso Governador do Estado Profº
Arnóbio Marques, ao nomear a Srª Maria Araújo Aquino, como
Assessora Especial da Mulher do gabinete do Governador, está
também extinguindo a Secretaria Extraordinária da Mulher, uma
Secretaria, que nós aqui na Assembléia Legislativa, por unanimidade
aprovamos em dezembro de 2002. Portanto, este dia da mulher, este
“Dia Internacional da Mulher” levará junto com toda comemoração,
com todas as homenagens, esta marca negativa pela extinção
daquela Secretaria. Acho, que se é um desejo de S. Exa. Senhor
Governador, fazer a reforma administrativa que tem a sua cara, que
tem o seu jeito, a sua forma de governar, ele não poderia de forma
nenhuma acabar com aquele órgão na semana em que se comemora
o “Dia Internacional da Mulher”. E se ouviu até agora uma única
voz discordante oriundo dos movimentos daquelas que fazem da
sua vida sua luta para discutir as questões de gênero, e aí eu haveria
de me perguntar: Se isso ocorresse em outro governo, às mulheres
também estariam quietas, domadas e passivas, ou iriam para as ruas
protestar como já foram tantas vezes e como irão tantas outras
vezes questionar ações do Governo? E o que me deixa
profundamente indignado é que alguns movimentos foram
instrumentalizados e são compostos por pessoas que ocupam cargos
comissionados no Governo e isso impede que façam qualquer
discussão que vinha incomodar o Governador. Mas, aqui nesta
Casa nós temos cinco mulheres e o meu voto será somado aos
delas, para registrar o meu protesto, a minha indignação a este
Projeto de extinção da Secretaria Extraordinária da Mulher. Reduzir
este órgão à condição de Assessoria é o mesmo que dizer que o
tema não tem importância; é relegar a segundo plano as questões
relacionadas as mulheres. Ora isso é fácil de deduzir, pois aquela
Secretaria já não tinha autonomia financeira para fazer as articulações
necessárias às questões do gênero. Inclusive, acho que essa
Assessoria jamais será sequer convocada pelo Governador para as
reuniões de Secretariados.

Como nesta legislatura a Casa tem entre os seus
componentes o maior número de mulheres, certamente elas irão
reagir. Não creio que a Deputada Naluh Gouveia queria carregar em
seu belíssimo currículo, em sua brilhante história o fato de ter
contribuído para a extinção daquela Secretaria. O mesmo argumento
falo da minha querida colega de Oposição, Deputada Idalina Onofre.
É assim também as Deputadas Perpetua de Sá, Maria Antonia e
Antonia Sales. Então, eu me somarei esforço dos Senhores para
que não manchemos a nossa trajetória política, como políticos que
extinguiram aquele órgão. E faremos isso com convicção e com
coerência de que em 2002, no momento em que o Governador
propôs a criação deste órgão, nós da Oposição, junto com os
nossos colegas do Governo, aprovamos este projeto por 24 votos.
Se era importante lá, tem que ser importante aqui. Eu não vou me
calar diante disso. Pois se não pode ser real com verbas para fazer
as articulações, é simbólico ter uma Secretaria Estadual da Mulher,
onde as mulheres se imponham nas reuniões e façam as articulações
com as Secretarias de Saúde, de Planejamento, sobre renda e
emprego, mas não se pode reduzir a participação delas em um
Governo a uma condição de Assessoria. E que se tivesse que fazer,
que se fizesse em outro dia, mas o Diário Oficial do dia 7 de março,
quando nós comemoramos antecipadamente o Dia Internacional da
Mulher, trás aqui minha querida Maria Araújo Aquino, nada contra
V. Exa., absolutamente nada, mas considero isso uma agressão. Os
que concordarem, não tem problema, nós vivemos num regime
democrático, mas considero uma agressão.

A outra observação que quero fazer aqui, Senhor
Presidente não tão importante, é que no Diário de hoje o professor
Arnóbio Marques, Governador do Estado, adiou o feriado do dia
oito de março, quinta-feira para o dia nove de março, sexta-feira.
Como Governador do Estado ele tem autoridade e competência para

fazer isso, até concordo, mas S. Exa. não tem. Mas, os poderes para
mudar a natureza do dia oito de março. Porque por lei aprovada
nesta Assembléia Legislativa, dia oito de março é feriado estadual,
portanto não há porque reduzir a importância desse dia a um ponto
facultativo. Está errado. Mudemos a lei, porque os bancos terão
que se vergar à importância das mulheres e se for ponto facultativo
não fecha. As repartições também terão que se vergar às mulheres,
afinal de contas, há uma lei aprovada. Inclusive, quero fazer aqui
uma homenagem ao ex-Deputado Bené Damasceno, que em
setembro de 2001, foi autor do Projeto, que diz que o Dia Internacional
da Mulher é feriado estadual. Por isso a Assessoria do Senhor
Governador deveria considerar e não transferir esta data.

No mais queria pedir aqui desculpas por ter me excedido
em alguns momentos, mas é porque eu não concordo muito com
estas coisas muito por cima, superficiais. Inclusive, eu acho que o
problema tem que ser encarado como requer, de forma dura e cruel.

(Sem revisão do orador)
O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com

a palavra o Vereador Márcio Oliveira.

Vereador MÁRCIO OLIVEIRA – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, quero cumprimentar a Mesa Diretora na
pessoa do Presidente Deputado Edvaldo Magalhães e da vice-
Presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, a Vereadora Ariane
Cadaxo. Assim cumprimento a todos os componentes da Mesa
Diretora e gostaria de falar que, 1857 foi uma data que marcou muito
para as mulheres, mas com certeza, bem antes desta data, as mulheres
já vinham tentando conquistar o seu espaço.

Nós vemos, através dos meios de comunicação, cenas
negativas que fazem referência à mulheres espancadas e torturadas
de forma impiedosa. Por conta disso, foi criada a Lei Maria da Penha
para punir os homens que agridem às mulheres. Com certeza, após
essa conquista muitas outras se sucederam.

Ontem, durante a Sessão na Câmara Municipal, tivemos
uma discussão importantíssima sobre o projeto da Vereadora Ariane
Cadaxo. Quero inclusive, fazer o registro desse projeto que se refere
à prorrogação do auxílio maternidade, de quatro para seis meses. A
essência do Projeto é fazer com que a mãe, durante esse tempo,
possa amamentar seu filho e ficar perto dele. Esses seis meses
garantem saúde e vitalidade para a criança e o amor da mãe com o
filho.

Então, a mulher a quem estamos homenageando hoje, é a
mãe, a avó, a Deputada, a Vereadora, a Professora, a Delegada de
Polícia e etc.

Logo que cheguei, fiz um comentário rápido de como
hoje está bonita a Assembléia Legislativa, tomara que seja assim
sempre, porque nós dependemos muito das mulheres. Eu tenho
três mulheres em casa: minha esposa Marcela, e minhas filhas Daniela
e Carolina.

Infelizmente a professora já foi embora, mas quero
responder a pergunta que consta em sua pesquisa feita no Rio de
Janeiro: o que eu invejo nas mulheres é a determinação! As mulheres
conseguem ser mãe, esposa, conseguem trabalhar, estudar e cuidar
da casa, o que os homens não conseguem. Olhem, a briga é feia em
casa no domingo, na folga da secretaria, quando a esposa pede
ajuda. Ah! Meu Deus!

Eu assisti uma entrevista da Senadora Marina Silva, que
hoje é Ministra e que tem uma história belíssima e ninguém pode
negar. Ela começou a estudar aos dezessete anos, cursou a faculdade
de História, ingressou na Câmara Municipal como Vereadora, depois
na Assembléia Legislativa como Deputada Estadual, em seguida se
tornou Senadora. Atualmente, você ver uma mulher acreana que
veio de um seringal, concedendo entrevistas sobre o Estado do
Acre, e o País, é motivo de muito orgulho.

A Drª. Euraci, da Unimed, é outro exemplo, como
Presidente da Unimed, onde faz um excelente trabalho. Nós temos
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também a Drª. Eva Evangelista e muitos outros exemplos, desde as
que administram, as que cuidam da limpeza da cidade.

Eu, assim como o Márcio Batista, temos nossas mães
como companheiras de luta. A Dona Rita é a mãe do Márcio. A
minha mãe Dona Graça sempre está ao meu lado. Ela é companheira,
amiga, confidente. Quando me candidatei pela primeira vez eu disse:
“Mãe, eu quero ser vereador. Ela disse: “Você é doido”. Eu disse:
“Vai me abandonar? Ela disse “Não! Vamos juntos”. E começamos
o processo. E hoje estou retornando a Câmara, tentando fazer o
trabalho que propus fazer em 2000. Só que agora com um pouco
mais de base. Eu tive um tempo para estudar, para terminar a faculdade
e cursar uma pós-graduação. Pretendo lecionar na Universidade. A
professora Raquel que estava presente é uma companheira de
trabalho na Uninorte.

Então é momento de comemorar. Mas também de ver
alguns problemas que ainda acontecem, inclusive, o que o Deputado
Calixto colocou. Concordo com ele porque eu sei que alguns temas
importantes como as mulheres e Meio Ambiente são polêmicos.
Quando acabaram com a Semea, fui o único vereador que fiquei
brigando, batendo e sendo chamado de chato. Disse: sou chato
porque sei qual é a importância da Semea. Quando a Leila Medeiros
era Secretária, conseguiu muitas coisas na Prefeitura através do
seu trabalho e do Poder Político que tem a Secretaria. Daí parabenizo
ao Deputado Luiz Calixto por levantar este tema que será discutido
aqui na Assembléia.

Nada com relação à assessora que foi nomeada, porém
existe importância política de cada área e importância só se dar
quando você tem status. E uma Secretaria, tenho certeza, que tem
mais poder do que uma assessoria.

E no mais, quero parabenizar as mulheres pelo seu dia e
dizer que ainda espero ver a mulher como Presidenta da República.
E olhe, que na eleição passada eu torci um pouquinho para a Heloisa
Elena. Eu gostaria muito de ver uma mulher comandando este País,
porque eu sei que a sensibilidade dela vai resolver os problemas
que nós temos em relação a corrupção e aos medos políticos. Eu
tenho certeza absoluta que a mulher vai revolucionar este País.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Deputado Nogueira Lima.

Deputado NOGUEIRA LIMA (Líder do PFL) – Senhor
Presidente, Senhores Deputados, companheiros da Imprensa,
mulheres aqui presentes. A existência desse ser maravilhoso, que é
a mulher é muito importante para o homem.

A Vereadora Ariane e também o Deputado Luiz Calixto
destacaram as várias ocorrências policiais envolvendo mulheres
do nosso Estado. Durante oito anos apontamos alguns caminhos
para coibir essa violência. Falamos, inclusive, a respeito da
fragilidade que é comandar uma delegacia. Já fizemos tantas reuniões
aqui e sempre dissemos que as mulheres devem ser ouvidas. Esse
Poder, como falou o Deputado Luiz Calixto, deve barrar o Projeto
que extingue a Secretaria da Mulher.

A minha amiga Beth, que não está aqui, falou de uma
coisa maravilhosa, ela disse que é fã das mulheres, mas eu sou
muito mais. Eu amo as mulheres.

Vou ler uma mensagem que fiz com uma mulher
maravilhosa, que vive comigo há 27 anos, minha esposa Maria Silva,
com a colaboração das minhas duas filhas.

Mulher Bem Aventurada
Bem aventurada a mulher que cuida do próprio perfil

interior e exterior, porque a harmonia da pessoa faz mais bela a
convivência humana. Bem aventurada a mulher que, ao lado do
homem, exercita a própria insubstituível responsabilidade na família,
na sociedade, na história e no universo inteiro. Bem aventurada a
mulher chamada a transmitir e a guardar a vida de maneira humilde

e grande. Bem aventurada quando nela e ao redor dela acolhe, faz
crescer e protege a vida. Bem aventurada a mulher que põe a
inteligência, a sensibilidade e a cultura a serviço dela, aonde ela
venha a ser diminuída ou deturpada. Bem Aventurada a mulher que
se empenha em promover um mundo mais justo e mais humano.
Bem Aventurada a mulher que, em seu caminho, encontra Cristo:
escuta-o, acolhe-o, segue-o, como tantas mulheres do Evangelho,
e se deixa iluminar por Ele na opção de vida. Bem aventurada a
mulher que, dia após dia, com pequenos gestos, com palavras e
atenções que nascem do coração, traça sendas (trilhas) de esperança
para a humanidade.

A Mulher ideal...
É aquela que é maravilhosa, acima de tudo.
Que pode com um sorriso provocar amor e felicidade,

que é simples por natureza. Que pode explanar com simples gestos
toda a sua grandeza, que sabe como ninguém entender os sinais do
amado antevendo-lhe os movimentos, estando sempre ao seu lado.

A mulher ideal...
É aquela que não seja perfeita, pois somente Deus o é,

mas que busque a perfeição em todos os seus gestos, que mostra a
sua beleza todos os dias, como no primeiro encontro. Fazendo dos
momentos com o seu amado um eterno reencontro, que mesmo com
o passar dos anos, tenha sempre o sorriso de menina, pois o enrugar
da pele é ínfimo perante a alma feminina.

Mulher ideal...
É aquela que se apresenta perante a sociedade como a

mais formosa dama. Mas quando na intimidade partilha todos os
segredos... com seu amado.

A Mulher ideal...
É aquela que mesmo não sendo deusa, sabe como

ninguém trazer um pedacinho do céu.
Mulher
Ser que dá conta, que vai além da conta, que multiplica,

divide, soma e subtrai, sem perder a conta, sem se dar conta, de que
esse século foi seu parto, na direção de seu espaço, de seu lugar de
direito e de fato, de seu mundo que lhe foi usurpado e que agora é
por ela ocupado.

Homem,
Cuida-te muito em não fazer chorar uma mulher, pois Deus

conta as lágrimas. A mulher foi feita da costela do homem, não dos
pés para ser pisoteada, nem da cabeça para ser superior, mas, sim,
do lado para ser igual... debaixo do braço para ser protegida e do
lado do coração para ser amada.

PARABÉNS MULHER!
Não pelo oito de março, nem pelo beijo e pelo abraço,

nem pelo cheiro e pelo amasso. Mas por ser o que és... Húmus da
humanidade, raiz da sensibilidade. Tronco da multiplicidade, folhas
da serenidade, flores da fertilidade, frutos da eternidade. Essência
da natureza humana.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o vereador Márcio Batista.

Vereador MÁRCIO BATISTA – Senhor Presidente,
Deputado Edvaldo Magalhães; Senhora Presidenta da Câmara
Municipal de Rio Branco, em exercício, Vereadora Ariane Cadaxo,
demais mulheres que compõem a Mesa, amigos e amigas,
Deputados, Vereadores, companheiros e companheiras que estão
aqui nesta Sessão Solene.

Senhor Presidente, eu gostaria de dizer a V. Exa. e a todos
presentes que a substância, a essência desta Sessão, sem nenhum
menosprezo às falas dos homens que aqui se pronunciaram, esteve
contida nas mulheres. E certamente esta é uma das Sessões que
mais eu mais aprendi. E ontem, Vereador Pascoal Kalil, quando as
Vereadoras aprovaram esta Sessão juntamente com o voto dos
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Vereadores, eu fui para casa muito impressionado com o que poderia
ocorrer aqui hoje, por isso eu me preparei um pouco para falar.

As Sessões são muito dinâmicas e esta está muito
interessante. Várias mulheres falaram e eu gostei muito da fala da
escritora, que com a sua simpatia e seu charme nos brindou com
muita eloqüência e com muita sensibilidade. Eu não posso deixar de
fazer esse reconhecimento às Deputadas Estaduais desta
Assembléia, a bancada do baton aqui é muito centrada nas suas
falas. As Vereadoras Maria Antônia, Ariane Cadaxo e Beth Pinheiro,
cada uma no seu estilo, deram um show. Então eu só vou dizer mais
algumas coisas para não cansá-las, porque outras pessoas ainda
irão falar.

Quero dizer que este dia tem um significado que vai além
da questão da comemoração, vai muito mais além disso, é o dia da
consciência. E essa consciência se constrói ao longo da história. O
fato da Assembléia Legislativa hoje ter cinco Deputadas Estaduais
e precisa ter muito mais, é uma demonstração da evolução do
pensamento da sociedade acreana que as colocou aqui e na Câmara
Municipal. E tomara que coloque mais mulheres nas Câmaras
Municipais nas eleições do ano que vem. Isto ocorrendo significará
um grande avanço na construção da consciência social. E o mais
importante neste dia não é a comemoração, mas dizer que tem muita
coisa por se construir, muita coisa para avançar, e que o legado, o
saldo mais extraordinário deste dia seja exatamente a exaltação da
coragem que está presente no espírito das mulheres. Poderia entrar,
Deputado Luiz Calixto, a discussão que V. Exa. levantou sobre a
Secretaria Extraordinária da Mulher, a suficiência ou a insuficiência
dela. Acho que esse debate é mais profundo do que a Secretaria ou
a Coordenadoria, que para mim é um problema de financiamento e
não vou entrar nessa discussão, porque acredito menos no Estado
e mais na capacidade de organização, coragem e bravura das
mulheres que têm um movimento muito organizado. E esse debate,
a Assembléia Legislativa, a Câmara Municipal e a sociedade saberão
fazer e têm que fazer, porque são muitas as dificuldades e a luta para
combater a violência contra a mulher e a gravidez precoce da
adolescente, que têm índices alarmantes nos Estados do Brasil.

Senhor Presidente, aliás, Senhora Presidente tem mais
moral que o Senhor Presidente, com todo respeito ao camarada; eu
quero concluir dizendo que algumas mulheres não estão aqui, mas
eu quero citar a Maria Lúcia Regis que tem uma luta muito grande
em defesa dos hansenianos; a Delegada Vânia Lilian que estava
aqui, mas já saiu. Eu não vou cometer injustiça, vou só dizer o
seguinte, me desculpem se serei de alguma forma nepótico, mas eu
quero fazer uma referência especial à minha mãe que está aqui.

No final da década de 70, uma época difícil que vocês
conhecem, do período do regime militar, a minha mãe foi uma das
pessoas que ajudou a organizar o movimento das mulheres do Acre,
ajudou na organização do Partido Comunista do Brasil. Eu tenho na
minha memória um pouco daquela repressão que as Polícias Militar
e Federal faziam. Eu quero só colocar um dado que eu acho muito
significativo e eu precisava dizer aqui sobre a minha mãe.

De 78 a 88, pelo menos dez anos, ela desenvolveu uma
militância bastante ativa, atuante no PC do B, do qual ela é militante.
E num dado momento, ela recuou, porque talvez tivesse faltando
um pouco dela em casa; mas eu não vou entrar aqui no mérito.
Umas pessoas reconhecem, outras não. Mas, o fato é que esse
recuo foi importante para ajudar a formar, constituir uma pessoa
que hoje, Vereadora Maria Antonia, esta irmanada com ela na
construção de uma sociedade justa. Portanto, ela recuou um passo,
para depois dar dois passos à frente, como dizia o grande
revolucionário Lênin.

Eu quero dar só uma pincelada nas fala da Vereadora
Beth Pinheiro, dizendo o seguinte: que essa luta pela defesa das
mulheres, não é só uma luta das mulheres, é uma luta dos homens
também. E V. Exa. falou das gotas. E eu diria que o somatório das
gotas é que vai formar o oceano da solidariedade e da construção

de uma nova sociedade.
Viva as mulheres.
Obrigado.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Deputado Francisco Cartaxo.

Deputado FRANCISCO CARTAXO (Líder do Governo)
– Senhor Presidente, Senhores Deputados, minha querida colega
de trabalho vice-Presidente desta Casa, Deputada Antonia Sales,
companheira Rosângela, minha querida irmã Rose Scalabrine,
Coordenadora Municipal da Mulher aqui no Município de Rio
Branco; Leide Aquino, da Representação da Mulher no Governo
do Estado; Professora Miriam Godemberg, seja bem-vinda ao nosso
Estado. Eu, como a querida Vereadora Beth Pinheiro já colocou,
vou posar aqui um pouquinho de diabo invejoso, diferente dos que
devem ter lá pelo Rio de Janeiro, porque pense em pessoas que têm
inveja das mulheres! Talvez seja até um contransenso, mas esse
diabo aqui vai falar de Deus. Eu não sei quem pintou e distribuiu
pelo mundo afora, uma imagem de Deus nas nuvens, como sendo
um velhinho de barbas longas, cabelos brancos, que posa de maneira
magistral entre as nuvens no céu. Esta é a imagem que temos,
construída desde criancinhas, sobre Deus. É uma imagem masculina,
porém eu tenho certeza absoluta que mesmo Deus sendo homem,
seu coração é feminino, ou seja, tem coração de mulher. Isso me dá
esperança e acredito piamente que o nosso mundo ainda terá a
dignidade resgatada, exatamente pelas mãos das mulheres. Isso
acontecerá quando as mulheres assumirem o comando completo
das nossas vidas. Só assim teremos o pleno sucesso.

Eu tenho algumas experiências e quero rapidamente
ilustrá-las. No meu gabinete, Presidente, o dobro de pessoas é
formado por mulheres. E um gabinete organizado, chic e cheirozinho.
Isso me dá orgulho. E mais ainda, eu creio que quando as mulheres
tomarem o comando do mundo, em definitivo, vamos viver melhor.

Eu conheci a Deputada Idalina, recentemente, e para quem
não sabe, eu me trato de um câncer há dois anos. E ela, gentilmente,
perguntou se eu me importaria se ela trouxesse um vidrinho de
copaíba branca, extraída lá das margens do Moa, no Juruá, com a
qual seu pai já se trata há 16 anos. Fiquei surpreso, pois ela é uma
pessoa que eu mal a conheço e tratou-me com um gesto tão maternal.
Isso renova a esperança e a fé.

Eu me orgulho muito de ser Líder de um Governo que não
ficou só na retórica, nos discursos perdidos, elegantes, bonitos, na
defesa de um ou outro segmento, não subimos nos palanques
prometendo, mais promovemos ações e transformamos a sociedade.
Esse Governo tem feito isso, Vereador Márcio Batista. Vou dar um
exemplo: a Secretaria Extraordinária da Mulher atuou tão bem que
gerou a sensibilidade nesse Governo da Floresta, suficiente para
que hoje 25% de pessoas que atuam nos quadros do comando de
decisão do Governo são mulheres. Isso é sair da retórica para a
prática. A Secretaria Extraordinária cumpriu o papel de trazer o debate
para o seio do governo.

Hoje, através da constituição de uma assessoria especial
do gabinete do Governador, comandada pela companheira Leide de
Aquino, nós estaremos enfrentando outro problema que é a
transversalidade, não precisa termos uma secretaria para fazer
funcionar, debater, incluir no programa de Governo as questões de
gênero e respeito à Mulher. Nós queremos que ela aconteça em
cada uma das Secretárias existentes, não pode ser só uma não!
Aquele papel da Secretaria Extraordinária que foi muito bem
cumprida, agora vai ser levado a cabo em cada uma das Secretarias,
seja na Segurança, na Saúde, na Educação, todas Secretárias, agora
terão um programa transversal porque a questão da mulher não
pode ficar presa em quatro paredes. É isso que o Governador Binho
está estabelecendo quando cria a assessoria Especial da Mulher. É
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isso que nós estamos fazendo, saindo da retórica para a prática.
Quero aproveitar para convidar os Senhores Deputados

e Deputadas para, amanhã, às nove horas, participarem na delegacia
especial da mulher, a criação do núcleo de atendimento à mulher, um
programa de expansão de creches e pré-escola, que será anunciado
pelo Governo do Estado. Isso vai permitir que as mulheres
trabalhadoras saiam de casa, com a tranqüilidade necessária para
cumprir a sua lida. Sem se preocupar onde estão suas crianças. E
anunciar a reforma da Maternidade Bárbara Eliodora, um setor
importante aqui do nosso Estado, para tratar cada vez melhor, atender
com mais qualidade as nossas mulheres, além de que também irá
anunciar as conquistas alcançadas até hoje, o apoio à realização do
show Boca de Mulher, para celebrar e fixar com chave de ouro as
conquistas que temos alcançado durante esses longos oito anos
de Governo da floresta e para anunciar também as próximas
conquistas nesses quatro anos que se iniciam agora.

Muito obrigado pela oportunidade e a todos um bom dia.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Vereador Pascal Kalil.

Vereador PASCAL KALIL – Senhor Presidente, Senhores
Deputados, autoridades presentes e convidados, quando eu me
inscrevi ninguém havia se pronunciado ainda, e agora, após tantas
falas, estou numa enrascada. Como eu posso fazer frente à
irreverência da Deputada Naluh, da simpatia da Vereadora Beth ou
do entusiasmo da Vereadora Maria Antonia? Eu sequer domino as
questões relativas à mulher como a Dra. Miriam, que fez uma fala
extraordinária demonstrando muita sensibilidade. No entanto, eu
não poderia deixar de fazer uma fala para as mulheres, até movido
pelo sentimento de dívida que nós homens temos com elas.

Senhor Presidente, eu fiquei muito surpreso quando a
Dra. Miriam falou do estudo, no primeiro momento, que os homens
não invejavam nada nas mulheres. Mas refletindo um pouco mais,
eu até compreendo isso. Nós homens vivemos num mundo onde os
principais valores são: a força, o poder, posição social, a posse etc.
E nesse mundo não é possível invejar as mulheres. Mas se nós
vivêssemos no mundo da solidariedade, do amor, da justiça, onde a
sensibilidade tivesse mais espaço, que superasse a violência; um
mundo onde a inteligência fosse maior que o Poder, eu acho que
muitos homens teriam inveja das mulheres. Nós estamos imersos
num mundo onde os valores estão invertidos e nesse mundo não é
possível invejar as mulheres.

O Dia Internacional da Mulher nos trás à memória muitas
questões, evidentes, mas uma especifica deixa-nos uma marca
profunda, que é a questão da violência contra a mulher. Inclusive
no Acre os índices são alarmantes, apesar de nós vivermos num
Estado em que muitas mulheres se destacaram de forma
extraordinária.

Durante a fala do Deputado Cartaxo eu me lembrei da
Bárbara Heliodora que por coincidência de datas, será homenageada
com a reforma da Maternidade. Tivemos uma Governadora, Iolanda
Fleming, temos uma liderança feminina extraordinária, a Senadora e
Ministra Marina Silva, que é luz e exemplo para cada acreano e cada
brasileiro, quando ela se pronuncia sobre questões que dizem
respeito a própria humanidade e o meio ambiente. Contudo nós não
podemos deixar de tratar dessa questão da violência pública que as
mulheres ainda sofrem no nosso Estado, por isso quero elogiar a
decisão do Governador Binho Marques em nomear uma mulher, a
Dra. Denise, para a Diretoria Geral da Polícia Civil. Talvez sob a ótica
feminina, ela entenda a violência que as mulheres sofrem em nosso
Estado. Colocar as mulheres à frente desta questão acho que foi um
passo importante.

Eu fiquei muito emocionado com a fala da Deputada
Idalina e gostei muito da reprodução da conversa entre um anjo e

Deus, no momento da criação da mulher. Essa conversa, suposta
conversa, acaba repercutindo de forma muito verdadeira em nós,
porque reconhecemos verdades nos diálogos. Eu fiquei imaginando
como aquela conversa poderia ter evoluído e imaginei o anjo
perguntando a Deus se a mulher ficaria sozinha, e Deus respondendo
que não, que tinha feito aquela mulher para um homem que já havia
sido criado. Eu imagino o espanto daquele anjo falando: “Mas o
Senhor está fazendo a mulher com todas essas qualidades para ser
companheira daquele homem? Será que vai dar certo?”. E Deus
deve ter dito alguma coisa assim: “Realmente com todas as
qualidades que a mulher tem, vai ser complicada essa relação, mas
para compensar, eu dei à mulher uma paciência, uma tolerância e um
amor do tamanho do acreano, para que essa relação tenha alguma
possibilidade de dar certo”. E assim é a mulher.

Eu compreendo isso, porque eu tenho duas mulheres
extraordinárias na minha vida: minha mãe e minha esposa, e eu acho
que apenas o homem que sentiu na sua vida, os limites do amor de
uma mulher é capaz de compreender os seus próprios limites.

Ontem eu assisti as duas entrevistas que a Deputada
Naluh Gouveia concedeu, tratando da questão dos direitos
previdenciários dos homo-afetivos, posição, inclusive, que eu
defendo. Ela pode contar com meu apoio e com a minha solidariedade
nessa questão. Acho que o homo-afetivo também deve ter acesso à
rede de proteção social, através dos Institutos de Previdência. Em
determinado momento da entrevista ela falava que nós temos que
ser igual ao mar, estarmos pronto a receber tudo. E hoje, durante
essa Sessão ocorreu-me que a Deputada foi um pouco ingênua
naquela fala, porque definitivamente, nós homens não temos
vocação para ser maus. Nós temos que aprender com as mulheres e
seguir o exemplo delas.

Como gosto de fazer, sempre que posso, vou reproduzir
um pensamento de um Teólogo francês chamado André Froussar,
que passou 40 anos da sua vida lecionando e já havia respondido a
milhões de perguntas. E muitos jovens, homens, perguntavam-lhe
a razão de viver; por que viver? Como ele era teólogo, sempre falava
das questões religiosas e essa era uma pergunta muito comum, no
entanto, nunca uma jovem mulher fizera aquela pergunta. Essa é
uma pergunta tipicamente masculina. E ele explicava isso dizendo
que as mulheres não se perguntam por que viver e sim para quem
viver.

Essa é a vocação da mulher, a vocação do amor. Mulheres,
parabéns a vocês e contem com os homens acreanos de consciência
feminina, de coração feminino, para avançarmos e tornar a sociedade
mais justa e mais preparada. Para que vocês ocupem todos os
espaços que têm direito aqui no Estado e no Brasil.

Muito obrigado.
(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Deputado Walter Prado.

Deputado WALTER PRADO (PSB) – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, minha irmã Valéria, Pastora da Igreja Batista
do Bosque. Quero, nesta manhã, saudar a todas as mulheres aqui
presentes com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero falar da
importância da mulher no Acre, sem, contudo me alongar, em virtude
do protesto de pessoas, dado o adiantado da hora. Quero dizer da
minha alegria pela ações tomadas pelo Governador Binho, e quero
me retratar, de forma específica, porque seria desnecessário falar
aqui, neste momento, o que a mulher representa no nosso Estado.

Isso é fruto da luta, do trabalho e, acima de tudo, da
virtude da mulher acreana. Tivemos a primeira governadora, eleita,
que foi a Dra. Iolanda Lima da Silva, a quem eu presto homenagem
nessa data. Tivemos também a primeira Ministra acreana Marina
Silva, que tanto nos honra não só ao Acre, mas com certeza, ao
povo brasileiro; a Doutora Salete Maia, talvez a primeira Secretária
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de Segurança Pública, uma acreana de valor, nascida nos barrancos
do Rio Tarauacá e que praticamente assumiu por quatro ou cinco
anos o cargo de Secretária de Segurança Pública do Acre; a Senadora
Laélia Alcântara, talvez a primeira Senadora brasileira.

Nesta data que se comemora o Dia Internacional da
Mulher, é importante fazer uma reflexão, no que diz respeito a
violência, a insegurança que vive a população feminina. Sou
Delegado da Polícia Civil de carreira e no que diz respeito à segurança
da mulher confesso e quero reconhecer publicamente, que houve
avanços. Mas os índices que eu verifiquei, como disse o nobre
Vereador, é muito alto no Acre. Não me conformo, não aceito. Mas
tenho alegria de perceber, Deputado Luiz Calixto, que a causa da
Segurança Pública do Acre, tem sido uma preocupação permanente
do Governador Arnóbio Marques, pessoa que eu acredito, que no
seu silêncio, na sua humildade de fazer as coisas, já demonstra
interesse em resolver essa questão.

Quero pedir a Deus que nos dê sempre humildade para
resolvermos as questões ligadas a Segurança Pública. Conheço a
realidade de Rio Branco e estou percebendo, Vereadora Antônia,
que as medidas tomadas pelo Governador Binho demonstram que
ele está no caminho certo. Não quero entrar em discussões que não
devem ser feitas neste dia, mas quero dizer da preocupação do
Governador com a Segurança Pública, especialmente das mulheres.

Quero fazer um registro, porque entendo que é justo,
referente aos investimentos que o Governador Jorge Viana fez nessa
área. Foram realizados concursos e a estrutura das delegacias
melhoraram. E o que me alegra agora é que o Governador Arnóbio
Marques já sinaliza para a execução de um concurso na área de
Segurança. Vou apresentar, na terça-feira, um requerimento ao
Governador, quero contar com o apoio de todos os nossos colegas
Deputados, inclusive do Deputado Francisco Cartaxo, Líder do
Governo, sugerindo, de forma urgentíssima, a implantação de uma
delegacia da Mulher na Cidade de Cruzeiro do Sul, que tem 84 mil
habitantes, cuja população, mais de 50%, é constituída de mulheres.
Convivi durante oito anos e acredito que lá o trabalho é ineficiente
no atendimento às mulheres acreanas. Que essa delegacia tenha
também Psicólogos, porque a questão da violência contra a mulher
traz também traumas que precisam ser tratados.

Fico imensamente feliz com a decisão do Governador
Binho em nomear para chefia da Polícia Civil, a Drª Denise, uma
Delegada consciente, humana, uma excelente pessoa e com certeza
com o apoio do sistema de Segurança e do nosso Secretário Dr.
Monteiro, não tenho dúvida de que nesses próximos quatro anos
vamos ter avanços, na aplicação das Leis. Quero nesta oportunidade,
pedir não só o apoio dos Deputados, mas do nosso Presidente que
é do Vale do Juruá.

Tenho certeza que nosso Senhor Jesus Cristo haverá de
abençoar o nosso Governador para que ele volte as suas ações,
especialmente, para os mais pobres, porque muitas vezes a violência
daquele marido que está revoltado, tomando cachaça e agredindo
sua família, é o desespero de não ter oportunidade de trabalho. Eu
estou confiante e com o coração alegre para que possamos
efetivamente fazer do Acre um Estado industrializado; capaz de gerar
postos de serviços, pois a população entende que quando se fala
em emprego é emprego público. O que precisamos é exatamente que
o Governador tenha uma visão correta, no sentido de gerar suicídio.
Então, nessa visão, nesse contexto, eu creio que haverá avanços
significativos no que diz respeito à segurança das mulheres acreanas.

Muito obrigado.

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) – Com
a palavra o Deputado Juarez Leitão.

Deputado JUAREZ LEITÃO (PT) – Senhor Presidente,
Senhores Deputados, Vereadoras, Senhoras e Senhores no Salão
do Povo, funcionários da Casa, quero dizer que sairei desta Sessão

com um grande aprendizado. Ouvi muitas palavras e não poderia
deixar de parabenizar as mulheres pelo seu dia. Diante de tantas
coisas que foram ditas aqui, se eu ficasse sem falar, eu já ficaria
satisfeito em ter ficado aqui na Sessão, parte de pé, parte sentado.
Não vou me alongar, mas quero dizer que muitas coisas já mudaram
e isso se deu porque alguém iniciou essa luta.

Fazendo um retrospecto histórico sobre as mulheres,
vemos que foram inúmeras as discriminações sofridas por elas, como
por exemplo, quando elas não tinham o direito de votar. A Doutora
falou sobre um estudo que ela fez a respeito das mulheres do Rio de
Janeiro; acredito que se o mesmo for feito aqui em nosso Estado,
haverá muitas coisas parecidas. Como por exemplo, a violência na
periferia e também grandes assassinatos cometidos por empresários
e doutores.

Então, vemos que a violência tem um nivelamento e não
dá para dizer que, em uma determinada esfera da sociedade, ela está
mais forte. Isso é um problema que é de todos: Estudiosos, Poderes,
Políticos e etc. Estamos diante de um problema muito grande,
portanto temos que fazer um debate permanente sobre essa situação.

O Deputado Edvaldo Magalhães está de parabéns, por
ter dado o sinal verde para debatermos alguns problemas que afetam
diretamente as mulheres.

Muitos aqui falaram sobre suas mulheres, e eu também
tenho as minhas, no bem sentido. Quero aqui fazer referência a
minha mãe. Sou o filho mais velho e minha mãe sofre de epilepsia
desde quatorze anos. Durante muito tempo fui seu guardião, por 24
horas, porque ela não podia estar só em casa, como o piso da casa
era mais alto que a área de lavar roupa, alguém tinha que acompanhá-
la. Apesar de tomar medicamentos, ela não conseguiu ficar boa.
Meu pai teve muito cuidado com ela, depois eu que era o filho mais
velho e em seguida os outros meus irmãos e hoje os netos tomaram
conta dela. Também tenho três filhas, a Débora, a Tatiane e a Talita.
Inclusive a Talita está completando 16 anos hoje. Estou no segundo
casamento. Acho que quando um casamento acaba para quem é
responsável, não existe ex. Você tem que está tratando de alguns
assuntos relacionados a seus filhos e é isso que eu tenho procurado
fazer durante a minha vida. Então, era dessas mulheres que eu queria
falar.

Ao pensarmos em fazer alguma mudança para diminuir a
violência, temos que observar que existem muitos fatores que geram
esse problema, inclusive as políticas neoliberais existem no mundo
atual. Mas, nós que somos oriundos dos movimentos sociais temos
nossas utopias, porque, de repente, vemos tantos problemas e
coisas ruins acontecendo que até nos sentimos impoentes perante
esses desafios. Então, temos sempre que está alimentando as nossas
utopias de mudanças e acreditar num mundo melhor.

Foi levantado a hipótese de discussão de alguns temas
aqui, inclusive pelo Deputado Luiz Calixto e particularmente acho
que não é o melhor dia para fazer esse debate. E por achar que não
é o melhor dia não vou me ater ao que foi falado aqui, nem de dizer
que está certo e nem de fazer defesa do Governo. Vai existir
momentos para debatermos todas essas questões.

Parabéns para todas as mulheres e vamos a luta, pois
ainda tem muita coisa para ser conquistado.

(Sem revisão do orador)

O Senhor Presidente (EDVALDO MAGALHÃES) –
Obrigado, Deputado Juarez Leitão. O tempo alongado da Sessão é
em função da importância do tema. Pedimos à Deputada Antonia
Sales, nossa vice-Presidente, aos Deputados Luiz Calixto, Walter
Prado, Juarez Leitão e Francisco Cartaxo, que entregarem uma rosa
a cada uma dessas belas mulheres presentes na nossa Sessão.

Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente
Sessão Solene e convocamos uma ordinária para dia e hora
regimental.
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