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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  MULHER CMDM        1 

JACIARA – MT. 2 

ATA 02/2019. 3 

Aos dias dezenove  do  mês de Março do ano de dois mil e dezenove, às 4 

13:30, na Secretaria Municipal de Assistência Social situada na rua Jurucê, 5 

1.227 Centro, reuniram-se os membros do CMDM – Conselho Municipal dos 6 

Direitos Da Mulher, para uma reunião Ordinária. Sob a seguinte pauta: 1. 7 

Abertura: Calendário Mensal das Reunião do ano de 2019. 1.1 8 

Planejamento Anual de Conscientização. 2. Considerações finais.  A 9 

presidente do CMDM, Ester Assalin inicia a reunião dando boas vindas os 10 

membros presentes, pedindo sugestão aos conselheiros sobre o calendário 11 

das reuniões do ano de 2019, e fica decidido por todos os conselheiros na 12 

segunda semana de cada mês nas terças feiras as 13:30. A presidente falou 13 

também da ideia de fazer um calendário de trabalho e eventos de  14 

conscientização contra violência, mais não somente violência contra as 15 

mulheres mais sim trabalhar sobre o tema de  abuso sexual contra crianças e 16 

violência em geral. O primeiro Trabalho a ser a desenvolvido com  parceria da 17 

Secretaria de Assistência Social e CREAS é a data 18 de maio, dia Nacional 18 

de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra criança e 19 

adolescente. A ideia é trabalhar com alunos do 6º serie  ao 3º Ano do ensino 20 

médio, a principio é reunir todos os alunos na parte da manha no centro de 21 

eventos para uma palestra e na parte da tarde realizar um chá com palestra 22 

para as mulheres do municípios. E para o mês e Junho os conselheiros vai ver 23 

as possibilidade de montar uma barraca no Arraial do Vale para expor a 24 

sociedade o que é e para que serve o conselho com informativos impressos e 25 

também com venda de comida típica recebidas de doações para ter um 26 

lucrativos para compra de material a ser desenvolvido para sociedade. Para 27 

mês de Agosto vai ser trabalhado o Agosto Lilás, Lei Maria da Penha, para 28 

esse evento vai ser realizado um bazar que as doações adquiridas pela 29 

sociedade será vendida um valor simbólico,  data e local a ser definida. Os 30 

conselheiros colocou em pauta também um assunto a ser trabalhado a 31 

sociedade que é sobre a violência Obstétrica, fatos  ocorrido em Hospitais do 32 

Brasil. Será desenvolvido para a sociedade estar por dentro das ações do 33 

conselho uma pagina do Face book de eventos. Nada mais a ser tratado é 34 
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encerrada a reunião. Eu, Talita Nascimento, Secretária Executiva dos 35 

Conselhos  digitei a  ata que segue assinada por mim e pelos demais 36 

presentes:_______________________________________________________37 

_______________________________________________________________38 

_______________________________________________________________39 
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_______________________________________________________________41 
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_______________________________________________________________44 

_______________________________________________________________ 45 


