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VEREADORA FERNANDA JARDIM (PP) – Comunicação de Líder: (Saúda as
componentes da Mesa e demais presentes.) Quero dizer que as mulheres estão
conquistando, cada vez mais, os espaços; conquistando, cada vez mais, o mercado de
trabalho. E como é difícil conquistar o mercado de trabalho e conciliar, ao mesmo tempo,
a vida familiar: filhos, casa, lazer, vida social, preocupação com filho. Essa preocupação é
constante: saber se está tudo bem, saber se vai ficar bem numa creche. Eu sou mãe
recentemente, tenho um menino de dois anos e dois meses, o Théo, e falar do Théo me
emociona, porque é um amor tão grande, é um amor que, como dizem, não cabe no peito.
A maternidade desperta tantos sentimentos na mulher, desperta os sentimentos mais
preciosos que nós temos. E esses sentimentos que acabam despertando fazem com que
a mulher não se acomode, e, se necessário, ela se reinventa para poder conciliar tudo
que vem pela frente. Independente se for uma mãe biológica ou uma mãe adotiva, mãe é
sempre mãe. O amor nasce através do dia a dia, através da convivência. Eu estou um
pouco emocionada, porque eu não tenho como não pensar na minha mãe neste
momento. Ouvindo o Ver. Moisés falar, ele além de despertar um sentimento de amor,
que é inato a nós mulheres e mães, ele me fez pensar muita coisa a respeito da minha
mãe. Eu não conheço ser humano melhor do que a minha mãe. É uma mulher linda por
dentro e por fora, é uma mulher iluminada que criou três filhos, entre eles uma criança
especial. E foi muito difícil vivenciar as coisas que a minha mãe teve de abrir mão durante
esses quase quarenta anos. O meu irmão hoje tem quase 40 anos. Então, a minha mãe
não reclamou, eu nunca vi a minha mãe reclamar, um dia, das privações que teve na vida.
E esse exemplo eu carrego para mim. Nós mulheres, mães, profissionais temos de seguir
as nossas vidas e fazer aquilo que Deus nos deu como missão, sem reclamar. Levanta a
cabeça, reinventa, mas conquista os seus objetivos. Então, numa homenagem como
essa, eu não tenho como não falar da minha mãe, que é uma pessoa que eu amo
incondicionalmente. Com certeza, se ela estivesse aqui, estaria emocionada. Então, a
todas as mulheres mães o meu carinho e o meu desejo de muita felicidade e de
realizações com os seus filhos, obrigada.
(Texto sem revisão final.)

pág. 1

