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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 1 de setembro de 2018, 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 à 

Mulheres, Crianças e Idosos. O evento contou com a participação de crianças, jovens, 

adultos e idosos. 

 A Campanha 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 Latina, (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, 

Peru e Uruguai), desde o ano de 2002. 

Os adventistas têm feito um grande trabalho de conscientização 

contra a violência, o que pode estar contribuindo para o aumento de denúncias no 

município. 

Diante do exposto, apresento à Mesa, obedecidas as formalidades 

regimentais de praxe e ouvido o Plenário, Moção de Congratulações e Louvor a 

todos  à Igreja 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. 

Havendo aprovação desta propositura, seja a mesma encaminhada 

para o Pastor Manoel Addoral da Igreja Adventista do Sétimo dia, na Rua José 

Roberto Pimenta, 187 - condomínio Primavera  - Bairro João Aldo Nassif . 

Secretaria da Câmara Municipal, 10 de setembro de 2018 

As.) VEREADORA INALDA  LÚCIO  BARROS SANTANA 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária realizada em 18 de setembro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 19 de setembro de 2018. 
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Presidente 


