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CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA MULHER   1 

   CMDM – JACIARA – MT. 2 

ATA 04/2018. 3 

Aos dias vinte e oito  do  mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às 4 

quatorze horas, na Câmara Municipal de Jaciara, reuniram-se os membros do 5 

CMDM  Conselho Municipal do Direito da Mulher, para uma reunião Ampliada. 6 

Sob a seguinte pauta: 1. Abertura; 1.1 Violência da Mulher 2. 7 

Considerações Finais. A presidente do Conselho CMDM, Ester Assalin inicia 8 

a reunião dando as boas vindas os presentes. Em seguida a Presidente 9 

começa apresentando todos os membros que atua no conselho juntamente 10 

com os Servidores da Delegacia de Jaciara e Creas, que convida para o 11 

debate referente ao tema da reunião. Ela explica sobre o ciclo da violência 12 

doméstica que funciona como um sistema circular o chamado Ciclo da 13 

Violência que é apresenta três fases, eles são: aumento de Tensão, ataque 14 

violento e a lua de mel onde o agressor envolve a vitima de carinho e atenção, 15 

desculpando pelas agressões e prometendo mudar, onde que na maioria isso 16 

não acontece. O delegado Dr. João Paulo Praisner, também fala sobre o 17 

assunto e fala sobre a sala da Mulher que esta instalada na Delegacia da 18 

Cidade e que esta a disposição. Em seguida a Psicóloga do creas explica qual 19 

a participação da unidade que é um centro especializado da Assistência Social 20 

onde oferta orientações e apoio  especializados para os indivíduos e famílias 21 

com seu direitos violados, e pede para que, quem sabe de alguma família ou 22 

mulher que esteja sendo violada que entre em contato com o Creas para que 23 

os mesmo estejam fazendo a visita na residência. Outro assunto de muita 24 

importância é a casa da colhida, que recebe pessoas que estão de passagem 25 

na cidade e que não oferece abrigo necessário  para Mulheres violentadas,  e 26 

surge a ideia da parceria com a Assistência Social para que possa estar 27 

fazendo um quarto para abriga-las sendo  que todas quando vão fazer a 28 

denuncia na maioria recebe ameaça de morte de seus parceiros e não tem 29 

lugar para onde ir. Ester encerra a reunião agradecendo a presença de todos 30 

inclusive a presença das agente de saúde e aos coordenadores da Educação 31 

onde que eles são importante para estar debatendo com os alunos e as 32 

agentes que na maioria das vezes percebe a violência com as mulheres em 33 



5 

 

suas visitas.  Eu Talita Nascimento, Secretária Executiva dos conselhos digitei 34 

a presente ata que segue assinada por mim  e  pelos  demais  presentes: 35 
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