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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma regimental, seja
encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor 

, àsDefensor Público-Geral do Estado, Fábio Rogério Rombi da Silva
Excelentíssimas Senhoras Defensoras Públicas Thaís Dominato Silva Teixeira,
Coordenadora do NUDEM, Edmeiry Silara Broch Festi e Thaís Roque Sagin
Lazaroto, bem como à Senhora Assistente Social Elaine França, pelo
desenvolvimento do projeto "Capacitação e Informação no Combate à Violência
Obstétrica", vencedor do importante Prêmio Innovare 2019, na categoria

.Defensoria Pública
 
A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:
 
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa de seu Vice-
Presidente DEPUTADO EDUARDO ROCHA, congratula-se com o
Excelentíssimo Senhor Defensor Público-Geral do Estado, Fábio Rogério Rombi

, com as Excelentíssimas Senhoras Defensoras Públicas da Silva Thaís
Dominato Silva Teixeira, Coordenadora do NUDEM, Edmeiry Silara Broch Festi
e Thaís Roque Sagin Lazaroto, bem como com a Senhora Assistente Social
Elaine França, pelo desenvolvimento do projeto "Capacitação e Informação no
Combate à Violência Obstétrica", vencedor do importante Prêmio Innovare

.2019, na categoria Defensoria Pública
 
No Brasil, uma em cada quatro mulheres sofre violência no parto. Essa violação
de direitos que passa de mães para filhas há várias gerações tem retirado do
ato de dar luz o sentimento de comoção e sensibilidade, transformando-o em
um momento de sofrimento para as gestantes.
 
Com a finalidade de quebrar esse ciclo de medo e indicar uma nova visão sobre
o pré-natal, o parto e o pós-parto, uma equipe de defensoras públicas e de
assistência social, colocou em prática no Mato Grosso do Sul, o projeto
Capacitação e Informação no Combate à Violência Obstétrica, o qual, desde
agosto de 2017, atua junto a mulheres em grupos de gestantes, postos de
saúde, maternidades e penitenciárias femininas.
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A iniciativa promove palestras e capacitações em duas frentes: gestantes e
profissionais de saúde. Às primeiras, divulga amplamente os direitos durante a
gestação, parto e pós-parto, em palestras que já foram realizas na Capital e
interior, além de explicar quais práticas são consideradas violência obstétrica.
Aos segundos, as consequências jurídicas da prática de violência, além de
apresentar, com o auxílio de outros profissionais da saúde, as práticas corretas.
 
Desde que os trabalhos foram iniciados, as palestras, workshops, seminários, 

treinamentos e rodas de conversa contaram com a participação de 768
mulheres, a maioria gestantes, e 923 profissionais da saúde.
 
Neste ano de 2020, a equipe do projeto vai trabalhar na elaboração e
divulgação de uma cartilha sobre esse tema, em parceria com as equipes
responsáveis pelas políticas estadual e municipal de saúde pública,
pretendendo, ainda, distribuir nas maternidades e postos de saúde um
questionário a ser preenchido por mulheres para obter das gestantes
informações sobre o pré-natal, o parto e o pós-parto, de modo a identificar as
impressões das gestantes sobre o atendimento e os procedimentos médicos.
 
A relevância do Projeto desenvolvido pelos agentes públicos ora homenageados
foi recentemente reconhecida, como dito, através do recebimento do Prêmio
Innovare, que é uma iniciativa do Instituto Innovare, com a parceria institucional
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público
(Conamp), o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Associação
Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep),  Associação dos 
Juízes Federais (Ajufe), Conselho Federal da OAB, Associação Nacional dos
Procuradores de República (ANPR), Associação Nacional dos Magistrados da
Justiça do Trabalho (Anamatra) e do Ministério da Justiça e Segurança Pública,
por meio da Secretaria Nacional de Justiça, com o apoio do Grupo Globo.
 
Desde sua criação, em 2004, o Prêmio Innovare já recebeu mais de 6.900
trabalhos e premiou, homenageou e destacou 213 iniciativas que têm como
objetivo principal aprimorar o trabalho da Justiça em todo o país, tornando-a
mais rápida, eficiente e acessível a toda a população.
 
Por isso, esta Casa de Leis, assim como  importantes instituições nacionais 
acima nominadas, reconhece o Trabalho da Defensoria Pública Estadual, na 
pessoa de seu Defensor-Geral, , das defensorasFábio Rogério Rombi da Silva
Thaís Dominato, Edmeiry Silara Broch Festi e Thaís Roque Sagin Lazaroto, 
além da assistente social Elaine de Oliveira França, as quais fazem parte da
premiada equipe do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da
Mulher da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul (Nudem).
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Plenário Deputado Júlio Maia, 05 de fevereiro de 2020.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA
Vice-Presidente da AL/MS
 
O expediente desta Casa deverá ser encaminhado para:

 
Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul
Av.: Desembargador José Nunes da Cunha, Bloco 04, CEP: 79031-310, Campo 
Grande - MS
NUDEM - Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher
Rua Arthur Jorge nº 779, Centro - Campo Grande - MS.


