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MOÇÃO
 
 
 

Manifesta apoio à Conferência Nacional
dos Bispos do Brasi l  (CNBB) pela
rep rovação  a  toda  in i c ia t i va  de
flexibilização do aborto no país e às
medidas tomadas pelo atual governo
federal sobre o tema.
 

 
Senhor Presidente 

 
 

Requeiro, nos termos regimentais, o envio de moção de apoio à Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), em razão da nota de 18 de janeiro deste ano que reprova toda e
qualquer iniciativa de flexibilização do aborto no Brasil.
 
Parabenizo, assim, o posicionamento do CNBB contra as últimas medidas do governo
federal, como o desligamento do Brasil do Consenso de Genebra sobre Saúde da Mulher e
Fortalecimento da Família, uma aliança internacional contra aborto e a favor do papel da
família, o qual o país fazia parte desde 2020, bem como a revogação da portaria que
determina a comunicação do aborto por estupro às autoridades policiais.
 
Conforme descrito em nossa Constituição Federal, a vida é um direito fundamental, e a
flexibilização do aborto configura um ataque contra esse direito.
 
Em reconhecimento à postura da CNBB e seus integrantes, solicito desta Casa de Leis a
unânime aprovação desta Moção.
 
 
1) DOM JOSÉ VALMOR CESAR TEIXEIRA, SDB - Bispo Diocesano DIOCESE DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS, 2) DOM DIMAS LARA BARBOSA - ARCEBISPO ARQUIDIOCESE
DE CAMPO GRANDE , 3) DOM MOACIR SILVA - ARCEBISPO ARQUIDIOCESE DE
RIBEIRAO PRETO, 4) DOM JOSE ROBERTO FORTES PALAU - BISPO ARQUIDIOCESE
DE SAO PAULO , 5) DOM ROGERIO AUGUSTO DAS NEVES - BISPO ARQUIDIOCESE
DE SAO PAULO , 6) PE. NIVALDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PÁROCO PAROQUIA
SANTA LUZIA , 7) DOM WALMOR OLIVEIRA DE AZEVEDO - ARCEBISPO
CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS - CNBB
 

 
Plenário "Mario Scholz", 20 de janeiro de 2023.

 
 
 

Ver. Juvenil Silvério - PSD
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