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MOÇÃO Nº 004/2018 
 
  
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 

Douto Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, MOÇÃO 
ALUSIVA A DATA em que se comemora o DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER . 

Dia 08 de março simboliza bem mais que um dia trági-
co inserido na história da humanidade, ele representa um dia de luta, de perseveran-
ça, na busca incessante para que a diferença biológica que distinguem homens e mu-
lheres não seja justificativa para a intolerância, a opressão, a desigualdade de direitos 
e diferentes formas de violência a que as mulheres são submetidas. 

Cabe aqui destacar que as vitórias alcançadas pela 
classe feminina vêm ganhando força e alcançou maior representatividade com sua 
inserção no mercado de trabalho, fato que tem revolucionado a forma de viver e o 
cenário principalmente da sociedade ocidental. Além do ser singelo e belo capaz de 
gerar em seu ventre uma vida, a mulher vem ao longo das décadas demonstrando be-
leza e sabedoria ao exercer variadas atividades. 

Essa reflexão ressurge na passagem desse dia, quando 
há um convite para que a mulher reflita sobre suas conquistas e o que pode ser con-
cretizado de melhor para o gênero no presente e no futuro. Esta data referencia prin-
cipalmente a participação da mulher e sua dinâmica dentro da história, dando ênfase 
ainda a longa caminhada da categoria na busca pelo reconhecimento de seus valores.  

Do teor desta, dê-se ciência às homenageadas.  

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar nosso 
protesto da mais alta estima e apreço.  

Secretaria da Câmara Municipal 
Em 02 de março de 2018 
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