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PROPOSIÇÃO DE MOÇÃO DE APLAUSO 

  
 

A vereadora signatária solicita que, após ouvido o Soberano Plenário desta 
casa, se envie MOÇÃO DE APLAUSO ao Dia Internacional da Mulher. 

As mulheres vêm conquistando posições de destaque e de grande influência 
na sociedade, mostrando que o carisma, a amorosidade, a ternura e tantas outras qualidades 
inerentes à personalidade feminina, podem contribuir para um mundo melhor, especialmente em 
momentos tortuosos que assolam o mundo, como é o caso da pandemia causada pela COVID-
19 e a recentemente deflagrada guerra entre Ucrânia e Rússia. 

Mesmo nesse trágico cenário de guerra, universo massivamente ocupado por 
homens, vemos mulheres ucranianas que pegam em armas, apenas para ter o direito de viver 
em seu próprio país, ou seja, de novamente zelar por sua própria casa. 

Ao longo da história, há um incontável número de mulheres fortes, guerreiras e 
batalhadoras, que derrubaram barreiras e superaram desigualdades para hoje não apenas 
sustentar seus lares, mas também ascender profissionalmente, administrar grandes corporações 
e se destacar na política. 

Mesmo ainda vitimadas pela desigualdade, em razão da diferenciação de 
tratamento e renda de acordo com o gênero, as mulheres têm se mostrado tenazes e vitoriosas, 
na mais das vezes conciliando as diversas funções de criação de filhos, de manutenção do lar e 
ainda profissionais. 

Assim, entende-se justo que esta Câmara Municipal torne público seu 
reconhecimento, admiração e respeito às heroínas do dia a dia, e que por meio desta Moção de 
Aplauso preste singela homenagem a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. 

Contamos, pois, com a aprovação da presente Moção de Aplauso, rogando-se 
pela expedição simbólica de ofício acompanhado de cópia desta para a Primeira-Dama do 
Município de Picada Café/RS e para todas as mulheres que ocupam cargos de Secretárias 
Municipais em nossa Administração Pública.  

Picada Café, 03 de março de 2022. 

Atenciosamente, 

 

 

Adriane Marconi 
Vereadora 


