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CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER   1 

   CMDM – JACIARA – MT. 2 

ATA 03/2018. 3 

Aos dias quatorze  do  mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às nove 4 

horas, na Secretaria de Assistência Social, reuniram-se os membros do CMDM  5 

Conselho Municipal do Direito da Mulher, para uma reunião Ordinária. Sob a 6 

seguinte pauta: 1. Abertura; 1.1 Planejamento da  Reunião Ampliada do 7 

Conselho CMDM no dia 28/06/2018 na Câmara Municipal. 2. 8 

Considerações Finais. A presidente do Conselho CMDM, Ester Assalin inicia 9 

a reunião dando as boas vindas os presentes. Em seguida a Presidente pede 10 

para a Vice Juliana Lima que trabalha na Delegacia da cidade de Jaciara para 11 

falar um pouco sobre a sala da mulher que esta dando atendimento a três 12 

meses e que muitos não à conhece, mais que aos poucos esta sendo 13 

divulgada, ela fala também sobre a medida protetiva que a maioria não tem 14 

conhecimento e que Jaciara esta com polo grande e que esta atendendo todo o 15 

vale do São Lourenço. Em seguida Juliana passa a palavra para a Presidente 16 

Ester onde ela começa a fala sobre a pauta do dia 28/06 que foi dividida em 17 

equipe para cada elaborar temas a ser  apresentado, eles serão: 18 

Apresentação da sala da Mulher da Delegacia de Jaciara, Apresentação 19 

do Conselho, Índice de Violência, falar sobre a parte Jurídica, falar sobre 20 

o trabalho do Creas e também sobre os três meses de atendimentos na 21 

Delegacia. Lembrando também que no mês de Agosto é o mês da lei Maria da 22 

Penha e o Conselho juntamente com parceria com a Secretaria de Assistência 23 

Social quer participar de qualquer Evento ou palestra  que a Secretaria for 24 

realizar neste mês para estarmos fazendo o dia D, voltada especialmente para 25 

mulher, com palestra, brindes, prevenção a saúde para estar levando um 26 

pouco de alegria e conhecimento para todas  Mulheres da nossa cidade.  Eu 27 

Talita Nascimento, Secretária Executiva dos conselhos digitei a presente ata 28 

que segue assinada por mim  e  pelos  demais  presentes: 29 
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