MOÇÃO DE APLAUSOS E HOMENAGEM Nº 002/2020
“A Câmara Municipal de Inconfidentes/MG, através do seu Corpo
Deliberativo, manifesta votos de Aplausos e Homenagem às mulheres
pelo Dia Internacional da Mulher”

Justificativa:
A presente Moção tem a finalidade de homenagear e aplaudir todas
mulheres,

em

especial

as

mulheres

de

Inconfidentes

pelo

DIA

INTERNACIONAL DA MULHER, que é comemorado, todos os anos, no dia oito
de março, para lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das
mulheres.
Dentre muitas lutas, um dos fatos históricos que culminaram na
celebração desta data, tem destaque a morte de 129 mulheres, no ano de
1857, em Nova York - Estados Unidos. Essas mulheres morreram queimadas
numa ação da polícia para conter uma manifestação de greve em uma fábrica
de tecidos. Na ocasião elas lutavam pelo direito a licença-maternidade,
diminuição da jornada de trabalho, a equiparação salarial com o sexo
masculino e, também manifestavam por um tratamento digno dentro do
ambiente de trabalho.
O grande objetivo da celebração do Dia Internacional da Mulher, é
diminuir as barreiras, que apesar das conquistas que a mulher vem
empreendendo, ainda persistem e devem ser vencidas, principalmente em
relação ao preconceito e a desvalorização da mulher.
Vale lembrar que, desde tenra idade somos cuidados e instruídos por
mães, professoras, cuidadoras, que com zelo, responsabilidade e dedicação

influenciam de forma positiva no mundo em vivemos, participando da
construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Pelos motivos expostos, é com grande admiração e gratidão, que
através desta Moção de Aplausos, presto homenagem as mulheres, em
especial as de Inconfidentes, avós, mães, filhas, donas de casa, crocheteiras,
servidoras públicas, professoras, profissionais de todas as áreas, etc, que
trabalham dentro e fora de casa, em dupla e até terceira jornada.
E, que como vereador e cidadão eu repudio qualquer forma de violência
contra a mulher, que merece todo nosso respeito e admiração.
Venho parabenizar pela passagem do seu dia comemorado em 08 de
março e por todos os dias do ano. Parabéns!

Câmara Municipal, 06 de março de 2020.

Alcides Constantini
Vereador

