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DE

Exmo. Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais e de acordo com as tradições da Casa
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento de Jessyka Laynara da Silva
Souza, bem como a apresentação de condolências à Sra. Adriana Maria da Silva e
família.

JUSTIFICAÇÃO
Perdemos mais uma mulher vítima da cultura machista que nos torna
propriedade de uma sociedade patriarcal. A jovem Jessyka Laynara da Silva Souza,
25 anos, foi assassinada, dia 04 de maio, em sua residência, na Ceilândia - Distrito
Federal, pelo ex-namorado inconformado com o fim do relacionamento. Poucos
dias antes de sua morte, Jessyka sofreu graves agressões físicas e por medo não
denunciou.
O caso como o de Jessyka reaviva a importância do debate em todos os
espaços políticos e da sociedade contemporânea, sendo necessário discutir o mal
que a intolerância à frustração, a possessividade, a insegurança e a manipulação
causa na coletividade. Essa dor não é apenas da família de Jessyka, a dor é nossa.
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REQUERIMENTO Nº

a construção de uma vida melhor. Sua morte precoce nos remete à reflexão
sobre a necessidade de maior mobilização pela emancipação e empoderamento das
mulheres.
Solidarizo-me com a família de Jessyka. Manifestamos aqui os nossos
sentimentos.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2018.

Senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB - AM)
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Jessyka era jovem, tinha muito a viver, aprender e contribuir para

