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MOÇÃO Nº  105/2019 

 

 

A Câmara Municipal de Jaguariúna, 

 

A violência é fenômeno complexo, envolvendo fatores individuais, 

relacionais, comunitários e sociais. Ela está relacionada aos valores culturais, às 

expectativas em relação aos papéis de gênero, às desigualdades sociais e ao abuso nas 

relações de poder. É uma forma de resolução de conflitos mantida em nossa cultura, que 

pode ser revertida através de práticas sociais reflexivas e do desenvolvimento de formas 

pacíficas de solução. No dia 14 de setembro de 2019, foi realizada pelas ruas da cidade 

uma passeata com o grupo desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

“QUEBRANDO O SILÊNCIO” dizer Não a “Violência e abuso infantil”, tem como objetivo 

evitar que mais crianças e adolescentes integrem estatísticas mundiais. Em busca de 

ascender um amplo debate e propor métodos para evitar o crescimento da violência 

sexual infantil, esta campanha acontece simultaneamente em vários países. 

A iniciativa também visa apresentar caminhos para recuperação de 

carrega as marcas e dores  que resultam do abuso. Este ano durante o evento em 

Jaguariúna, foram entregues materiais de fruto de estudos de vários profissionais na área 

comportamental, onde mostram quais os sintomas apresentados por crianças e 

adolescentes vítimas de abuso.  

Diante do exposto, apresento à mesa, obedecidas as formalidades 

regimentais de praxe e ouvido o Plenário, Moção de Congratulação e Louvor ao Pastor 

Edivaldo Ferreira Leal Filho e ao Grupo dos desbravadores, e toda Igreja pela 

realização de mais uma campanha “QUEBRANDO O SILÊNCIO”, promovido pela 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem como objetivo evitar que mais crianças e 

adolescentes integrem na estatística mundial de abuso sexual infantil, realizado no 

dia 14 de setembro, na Praça Uberlina Bueno. 

Deliberado favoravelmente, seja encaminhado ofício ao Ministro de 

Confissão Religiosa e Mestrando a liderança Missional, Pr. Edivaldo Ferreira Leal, 

residente na Rua Maranhão, 489-casa 13-Jardim Bela Vista -Jaguariúna.  

Gabinete vereadora inalda lúcio B. Santana, 27 de setembro 2019. 

 Adventista do Sétimo Dia pela realização do evento "Quebrando o 

Silêncio”, ocorrido no dia 01 de setembro de  2018, nas ruas da cidade, levando apoio e 

conscientização a todos sobre esse problema que a cada dia cresce em nosso país. 

As.) VEREADORA INALDA LÚCIO DE B. SANTANA 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 15 de outubro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 16 de outubro de 2019. 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 

 

 


