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MOÇÃO Nº 007/2020 
 
  
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 . 

Na sociedade atual a mulher vem aprendendo a lidar 
com os problemas e aos poucos discernindo as dificuldades encontradas na dupla 
ou tripla jornada de trabalho, em suas atividades no lar e fora dele. Ao longo dos 
anos vem participando da construção de uma sociedade mais justa e igualitária. As 
habilidades e características femininas nos dias de hoje estão sendo mais valoriza-
das, conquistando posição de destaque na sociedade contemporânea. 

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 único e belo capaz de 
gerar em seu ventre uma vida, a mulher vem ao longo das décadas demonstrando 
beleza e sabedoria ao exercer as mais variadas atividades. 

Sabemos que ainda há um longo caminho a ser per-
corrido, mas com muita garra e determinação, as conquistas vão surgindo. Dia oi-
to de março é um marco, mas o Dia da Mulher deve ser lembrado todos os dias, 
pois as mesmas exercem um papel de destaque dentro da nossa comunidade, tor-
nando-a mais humana devido ao seu singelo toque de mulher. 

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 28 de fevereiro de 2020 
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