EMENTA: MOÇÃO DE PESAR PELO FEMINICÍDIO DE REGIANE
CARNEIRO DE MOURA SILVA
R086/22GTt

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Através da presente moção de pesar externamos nossa indignação pelo feminicídio de
Regiane Carneiro de Moura Silva, de 26 anos, encontrada morta na madrugada do último
domingo (15), na casa onde morava, no Jardim Jóquei Clube, zona Norte da cidade.
Regiane foi assassinada pelo próprio companheiro, do qual possuía uma medida
protetiva contra. O até então suspeito crime, Ivan Nogueira, depois de matá-la, fugiu com o filho
de três anos do casal. Registramos aqui nosso pesar e solidariedade à família para que de
alguma forma esteja registrado nesta casa de leis que Regiane não é só mais um número entre
milhares de mulheres que morrem em decorrência da violência contra a mulher todos os dias.
Ribeirão Preto é uma cidade que reflete os valores de nossa cultura machista,
ancorada no patriarcado e no capitalismo, que estruturam o lugar da mulher como propriedade
privada e objeto do homem. Para combater essa cultura que tem diversas formas de violência
como consequência, precisamos de políticas públicas que garantam a proteção da mulher e de
seus filhos, além de um esforço contínuo do poder público de tratar este tema através de
iniciativas nas áreas da educação, saúde, cultura, assistência social, entre outras. Apenas com o
enfrentamento desta realidade e do acolhimento efetivo às vítimas evitaremos mais mortes como
a dessa jovem mãe que aqui mencionamos. Nosso mandato coletivo, composto por 7 mulheres,
externa aqui o seu pesar.
Pelo exposto acima, REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o plenário,
que seja conste na ATA dos trabalhos legislativos a Moção de Pesar pelo falecimento de
Regiane Carneiro de Moura Silva.
Sala de sessões, 17 de Maio de 2022.

MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES
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