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MOÇÃO Nº 013/2017 
 
  
APRESENTO À MESA, uma vez ouvido o 

Excelso Plenário e dentro dos termos regimentais vigentes, MOÇÃO 
ALUSIVA A DATA em que se comemora o Dia Internacional da Mu-
lher. 

A ampliação da influência feminina e seus 
destaques tem refletido de maneira positiva na forma de vivência da hu-
manidade na atualidade. Esta reflexão ressurge na passagem desta data 
fazendo com que todos ponderem sobre as batalhas travadas e as con-
quistas até hoje por elas alcançadas. 

 
Esta data referencia principalmente a partici-

pação da mulher e sua dinâmica dentro da história, dando ênfase ainda a 
longa caminhada da categoria na busca pelo reconhecimento de seus va-
lores. Já não se discute mais apenas a sua atribuição de mãe, esposa e 
dona de casa, mas a sua conciliação em frente a outras funções. A mu-
lher não se tornou apenas atuante, mas parte decisiva em todas as áreas, 
comandando e determinando sobre ações que pertenciam apenas ao ho-
mem. 

 
Chamamos a atenção neste dia para a digni-

dade da mulher e nos levamos a uma tomada de consciência do seu va-
lor, perceber seu papel na sociedade, contestar e rever preconceitos e li-
mitações que ainda são impostas a ela. Até porque, mesmo com todos os 
avanços, ela ainda sofre, em muitos locais, com salários mais baixos, as-
sédio, violência doméstica, jornada excessiva de trabalho e desvantagens 
na carreira profissional, etc. 
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Em nosso Município é possível verificar o 

importante papel da mulher, seja no lar, profissão ou até mesmo desen-
volvendo atividades filantrópicas, pois as mesmas desempenham seu pa-
pel com competência e excelência, contribuindo sobremaneira para o de-
senvolvimento de São João do Pau D’Alho, destarte merecendo neste 
Dia internacional da Mulher nossas mais efusivas saudações. 

   
Outrossim, rogo para que esta homenagem seja re-

gistrada integralmente na ata de nossos trabalhos. 
 
 
Secretaria da Câmara Municipal  
Em 06 de março de 2017 
 
 
 GERSON CAETANO CREPALDI 

             -Vereador - 
 
 
 
 
 


