Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

MOÇÃO Nº 106 /2017
À
Câmara Municipal de Jaguariúna;

Diante dos nossos olhos presenciamos no Brasil casos de violência a
cada dia. A maioria das pessoas escolhe não denunciar. Por medo, vergonha ou até
mesmo

pelo

sentimento

de

impunidade,

guarda

a

dor.

Denunciar,

não

é

responsabilidade somente da vítima e de sua família; é nosso dever também denunciar a
violência que acontece perto de nós! A cada hora, 503 mulheres são vítimas de violência
no Brasil. Dois terços da população presenciaram uma mulher sendo agredida de forma
física, verbal ou psicológica no último ano. Os números fazem parte de um levantamento
feito pelo instituto Datafolha.
A pesquisa, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, revela que ao menos 4,4 milhões de mulheres foram vítimas de agressões
físicas no período de um ano. A estimativa, porém, é de que até 19,9 milhões possam ter
sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Os números mostram também que
28,6% das mulheres entrevistadas que concordaram em compartilhar experiências
pessoais foram efetivamente violentadas entre janeiro e dezembro de 2016.
A Igreja Adventista do 7º Dia desta cidade realizou no último sábado
dia 23, uma grande passeata pelas principais ruas do centro de Jaguariúna, com o tema
“Quebrando o Silêncio”, que tinha por objetivo chamar a atenção da comunidade para o
crime de violência doméstica que vem acontecendo em todo o mundo, contra as
mulheres, adolescentes e crianças. Os participantes carregaram faixas e pediam para a
comunidade denunciar às autoridades qualquer ocorrência que estivesse acontecendo
na cidade, além de conversarem com as pessoas nas ruas e destacarem a importância
da comunidade em fazer parte daquele movimento em prol da vida e da dignidade
humana.
A manifestação teve início em frente da Praça Mogi Mirim e se
estendeu até a Igreja Matriz Centenária, e contou com a participação da Banda Marcial
formada por participantes do Clube de Desbravadores.
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PROJETO “QUEBRANDO O SILÊNCIO”.
“Quebrando o Silêncio” é um projeto educativo e de prevenção contra o abuso e a
violência doméstica promovido anualmente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito
países da América do Sul, (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e
Uruguai) desde o ano de 2002.
A campanha se desenvolve durante todo o ano, mas uma das suas principais ações
ocorre sempre no quarto sábado do mês de agosto. Este é o “Dia de ênfase contra o
abuso e a violência”, quando ocorrem passeatas, fóruns, escola de pais, eventos de
educação contra a violência e manifestações na América do Sul.
A cada ano um tema é escolhido para ser discutido e abordado com propósito de
conscientizar a comunidade, denunciar abusadores e ajudar as vítimas. O tema de 2017
na cidade foi usado contra a violência contra a mulher.
Isto posto, apresento à Mesa, dentro das formalidades legais e ouvido
o douto Plenário, Moção de Congratulações e Louvor a Igreja Adventista do 7º Dia
de Jaguariúna, pela realização da Passeata acontecida no dia 23 de setembro p.p.,
pelas principais ruas do centro da cidade, com o tema “Quebrando o Silêncio.
Havendo aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada a Igreja
Adventista do 7º Dia de Jaguariúna, bem como ao senhor Rafael Victor dos Santos –
Diretor do Clube de Desbravadores – Feras da Natureza no seguinte endereço: Rua
Alface, 129 – Bairro João Aldo Nassif.
Secretaria da Câmara Municipal, 29 de setembro de 2017
As.) VEREADORA INALDA LÚCIO DE BARROS SANTANA
Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão
Ordinária de 03 de outubro corrente.
Câmara Municipal de Jaguariúna, 04 de outubro de 2017.

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA
Presidente

