
MOÇÃO 
 
 

Parabeniza o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de
São José dos Campos - CMDCA, pelos
trabalhos que vêm realizando em prol das
crianças do Município de São José dos
Campos.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

A Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, institui o dia 18 de maio como o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
 
A data foi escolhida porque, em 1973, na cidade de Vitória (ES), ocorreu um crime bárbaro
contra Araceli Cabrera Sánchez Crespo, que sofreu violência, abuso sexual e foi
assassinada.
 
A cada dia se faz necessário sensibilizar e convocar toda a sociedade a participar do
combate aos abusos sexuais de crianças e adolescentes.
 
Tal papel é exercido de forma ímpar, pelo CMDCA e seus conselheiros tutelares, que
buscam conscientizar, por meio de campanhas educativas, a população na prevenção ao
abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
 
Além disso, reforçando a importância desse trabalho, cito os atendimentos diários dos
conselheiros, que averiguam as denúncias que chegam até as unidades, colaborando para a
punição dos infratores e a prevenção de novos casos.    
 
Apresento, pois, esta moção de congratulação que, em obediência aos preceitos
regimentais, constará dos anais desta Edilidade, como forma de reconhecimento ao CMDCA
e pelos trabalhos que vêm realizando em prol das crianças do Município de São José dos
Campos.
 
 
Ciências: 1) EDNA GOMES SILVA - Presidente CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, 2) MARCELO MARAJÓ - Coordenador
Conselho Tutelar Centro, 3) ROGÉRIO BASTOS - Coordenador Conselho Tutelar Sul, 4)
ALLAN PHILIPPE - Coordenador Conselho Tutelar Leste
 

 
Plenário "Mario Scholz", 19 de maio de 2020.

 
 
 

Ver. Dr. Elton - MDB
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