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O Vereador Professor Cícero, da Câmara Municipal de Chapadão do Sul, que esta subscreve,
dispensadas as formalidades regimentais, encaminha MOÇÃO DE APLAUSOS, a Exma. Sra.
Fernanda Proença de Azambuja, Promotora de Justiça, pela conquista do Primeiro Lugar no
Prêmio Roberto Lira 2019 com o projeto Paralelas - Traçando Novos Caminhos.
Este Vereador apresenta esta Moção, parabenizando-a pelo mérito, uma vez que, o Projeto foi
destaque frente a outras 29 propostas, confirmando ainda mais o conhecimento técnico da
Promotora e o domínio sobre o assunto. O programa apresentado tem como objetivo criar um
espaço que possibilite aos homens autores de violência doméstica pensar sobre seus atos de
maneira reflexiva, permitindo uma mudança de comportamento nos relacionamentos, a partir do
acompanhamento e orientações de profissionais técnicos e, ainda, que possibilite às mulheres
vítimas restaurar sua dignidade, autoconfiança e autoestima, desenvolvendo em cada uma a
autonomia necessária para romper o ciclo de violência.
O Projeto Paralelas utiliza ações de reflexão e de amparo humanizado não só à vitima, como
também ao seu agressor, tendo como técnicas a escuta qualificada e a comunicação interpessoal,
buscando a resolução de conflitos e, principalmente, a conscientização do ato.
Mostrando-se proflmda conhecedora das situações que abrangem o assunto, a promotora levou aos
demais membros do Ministério Público Estadual uma forma de aperfeiçoamento da atuação do
órgão frente aos desafios encontrados no dia-a-dia.
Diante de tal ato, externamos nossa imensa satisfação em tê-la atuando em nosso município e
desejamos muito sucesso.
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