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MOÇÃO Nº 011/2020 
  
 
APRESENTO À MESA, uma vez ouvido o Ex-

celso Plenário e dentro dos termos regimentais vigentes, MOÇÃO ALUSIVA 
A DATA em que se comemora o prestigiado DIA DAS MÃES. 

 

A comemoração do DIA DAS MÃES é uma 
forma de reconhecimento pelo valor social da mulher, ao exercer em sua pleni-
tude a árdua tarefa da maternidade, num mundo que tem cada vez mais fome 
de amor, esperança, probidade e integridade moral. Um ser que pode curar 
qualquer dor sem remédio; que pode nos alegrar apenas com gestos e palavras; 
que pode nos amar com um simples olhar. 

Impossível falar de mãe sem falar da pureza de 
um Amor. Mãe é a mulher escolhida para guardar dentro de si o dom da vida, 
escolhida para cultivar com carinho as sementes do futuro, escolhida para dar 
a luz àquele pequeno ser, que durante todo o sempre irá simbolizar o que há de 
mais importante e precioso em sua existência. Portanto, senhoras mães Pauda-
lhenses recebam merecidamente esta homenagem, que simboliza o nosso res-
peito, nosso carinho e nossa gratidão.  

Ser mãe é poder transmitir ao mundo o melhor 
que a vida tem. É projetar um pouco de nós no futuro, é eternizar no tempo as 
memórias de nossos avós. É sentir a vida a palpitar quando renascem as espe-
ranças, sentir a alegria de viver como quando ainda éramos crianças. É sentir a 
responsabilidade acrescida porque alguém depende inteiramente da nossa vi-
da. Com esta homenagem queremos reconhecer, congratular e aplaudir todas 
as mães do nosso município. 

 

Do teor desta, dê-se ciência às homenageadas.  

 
Secretaria da Câmara Municipal  
Em 24 de abril de 2020 
 
 
 GERSON CAETANO CREPALDI 
                 - Vereador - 


