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ASSUNTO: MOÇÃO DE APLAUSOS AO 
DIA 25 DE MAIO, DIA NACIONAL DA 
ADOÇÃO. 

Considerando que o dia 25 de maio é O DIA NACIONAL 
DA ADOÇÃO, criado pele Lei 10.447 de 9 de maio de 2002. 

Considerando que adotar é dar a uma criança ou 
adolescente a oportunidade de ter um lar, uma famíliá de forma definitiva, com todos os 
vínculos próprios da filiação, a oportunidade de crescer, crescer para a vida, a adoção 
deve ser vista como a oportunidade de se ter um filho que se decidiu ter. 

Considerando que é um ato que se faz por vias legais, pelo 
qual se criam laços semelhantes à filiação biológica, ou seja, o filho adotivo tem todos 
os diretos e deveres que um filho biológico teria, a adoção não poderá ser alterada, é 
irrevogável, é um ato de amor e não um simples contrato, não é sentimentalismo, nem 
caridade, razão pela qual deverá ser o resultado de uma decisão muito bem pensada e 
madura. 

Considerando que a adoção envolve vocação, vontade de 
desenvolver a maternidade e a paternidade intuitiva, pelo real desejo de ter um filho, 
reflete o desejo de construir uma família, por decisão dialogada e refletida. 
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Considerando que um filho se adota por amor, os pais 
adotam e também são adotados por esse filho, para amá-lo não é preciso que ele saia de 
seu ventre, nem que seu esperma e seu óvulo tenham colaborado para que ele viesse ao 
mundo, ele não precisa ser gerado dentro das paredes de sua casa para ser amado, as 
raízes se formarão na alma humana, tomando-se um amor incondicional, após algum 
tempo você sentirá quão grande é esse amor... 

Através da presente MOÇÃO manifestar-se APLAUSOS 
ao Dia Nacional da Adoção que vem ao encontro dos ideais e valores da família, 
unidade primordial de qualquer sociedade, lembrado na data de hoje, dia Nacional da 
Adoção. 

Que do deliberado pela casa, dê-se ciência a Vara de 
Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba, Promotoria da Infância e Juventude da 
Comarca de Sorocaba, Conselho Tutelar de Sorocaba e ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e da Adolescência de Sorocaba. 
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