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Em concordância com as normas que regulam o (Regimento 
Interno) desta Augusta Casa, insculpidos na Resolução n° 33 de 14 de 
dezembro de 2005, especificamente explicitado no  art.  193 e seguintes, 
apresento a V.Exa. a presente MOÇÃO sugerindo que a Assembleia 
Legislativa de Sergipe, formule votos de aplausos, a todos os dentistas 
voluntários, ao dentista coordenador do Programa Apolônias do 
Bem,  Dr. Martin  Mansilla, ao Conselho Regional de Odontologia de 
Sergipe (CRO-SE), através da presidenta Dra. Ana Tereza, pelo 
trabalho em parceria com a Turma do Bem (TdB). O projeto oferece 
tratamento odontológico integral e totalmente gratuito is mulheres 
vitimas de violência em situação de vulnerabilidade e tiveram a 
dentição afetada durante algum tipo de agressão no Estado de 
Sergipe. 

Requer-se que cópia da presente Moção seja encaminhada para 
o consultório do  Dr. Martin  Mansilla, Avenida Ministro Geraldo Barreto 
Sobral, n° 2131, Centro Médico Jardins, Térreo, Clinica Implantare. 

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE), Rua 
Vila Cristina, 589 -  Sao  José, Aracaju - SE, 49015-000. 

JUSTIFICATIVA 

A violência contra mulher é uma das principais violações de 
direitos humanos, afetando não só sua integridade fisica, mas também a 
sua autoestima. Visando sanar tais impactos, a Turma do Bem (TdB) 
através do programa Apolônias do Bem oferece tratamento odontológico 
integral e totalmente gratuito as mulheres que vivenciaram situações de 
violência e tiveram a dentição afetada durante algum tipo de agressão. A 
TdB é uma rede de mais de 17 mil dentistas voluntários que garante 
tratamento completo, gratuito e de qualidade a jovens, adultos e crianças 
com graves problemas dentários. 
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O dentista e coordenador do projeto em Sergipe,  Dr. Martin  
Mansilla, explica como funciona as ações."0 programa Apolônias do 
Bem, surgiu para tentar contribuir e ofertar, dentro das suas 
possibilidades, o resgate de todos os direitos perdidos por estas mulheres. 
Através de sua rede de dentistas voluntários, o projeto resgata a 
autoestima e saúde bucal ajudando, assim, no recomeço de suas novas 
etapas de vida", acrescenta. 

Recém-chegado em Sergipe, o projeto Apolônias do Bem já está 
na fase de triagem das pacientes e também recrutando novos voluntários 
para se juntar a essa rede de apoio. "0 grupo é formado totalmente por 
dentistas voluntários que possam oferecer, gratuitamente, atendimento 
odontológico de qualidade a essas beneficiárias 

Pelo exposto nos "considerandos", é fundamental 
reconhecermos a louvável atuação da Turma do Bem (TdR). 

Desta forma, solicito apoio dos Nobres Pares para a aprovação 
desta Moção. 

Fonte:https://a8se.corn/noticias/sergipe/apolonias-do-bem-projeto- 
odontologico-que-ajuda-mulheres-vitimas-de-violencia-domestica-chega-em-
sergipe/ 

0 TEXTO A SER ENVIADO, DEVERÁ CONTER 0 
SEGUINTE TEOR: 

"A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, na mais 
estrita observância da Resolução n° 33, de 14 de dezembro de 2005, 
especificamente explicitado no  art.  193 e seguintes, encaminha MOÇÃO 
DE APLAUSOS n° 161 /2022, de autoria da Deputada Estadual 
MAISA MITIDIERI, sugerindo que a Assembleia Legislativa de Sergipe, 
formule votos de aplausos, a todos os dentistas voluntários, ao 
dentista coordenador do Programa ApolOnios do Bem,  Dr_ Martin  
Mansilla, ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-
SE), através da presidenta Dra. Ana Tereza, pelo trabalho em 
parceria com a Turma do Bem (TdB). 0 projeto oferece tratamento 
odontológico integral e totalmente gratuito as mulheres vitimas de 
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violência em situação de vulnerabilidade e tiveram a dentição 
afetada durante algum tipo de agressão no Estado de Sergipe. 

Requer-se que cópia da presente Moção seja encaminhada para 
o consultório do  Dr. Martin  Mansilla, Avenida Ministro Geraldo Barreto 
Sobral, n° 2131, Centro Médico Jardins, Térreo, Clinica Implantare. 

Conselho Regional de Odontologia de Sergipe (CRO-SE), Rua 
Vila Cristina, 589 - Sdo José, Aracaju - SE, 49015-000. 

Sala das Sessões, em 03 de abril de 2021. 

Maisa Mitidieri 
Deputada Estadual (PSD) 
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