
Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro./SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE
2022.

Aos 13 dias do mês de janeiro de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi realizada a
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que teve
inicio as 09h. Estavam presentes as conselheiras Maria das Graças Silva, Aiciolly
Amitha de Souza N. Costa, Vera Lucia Simões, Juliana Puccini Vianna e a visitante
Isabela Mayara Cândido. A presidente iniciou a reunião informando sobre ligações que
recebeu referente a denuncias e aproveitou para lembrar as competências do Conselho,
informou também que irá suspender as reuniões presenciais devido ao aumento de
numero de casos de COVID 19 e gripe, e que as reuniões serão realizadas online através
da plataforma Meet e que irá disponibilizar o link de acesso no grupo de whatsapp do
conselho. Foi discutido entre as conselheiras e decidido realizar lives mensalmente pelo
facebook do Conselho e os temas abordados serão: Violência Doméstica; violência
Física, sexual e patrimonial, moral e psicológica; Violência contra a pessoa Idosa;
Violência contra a Criança e adolescente; Pedofilia, patologia ou crime?; Dependência
de substâncias tóxicas; violência institucional; Assédio sexual; Assédio moral e Stalken.
Cada tema terá um convidado que domine o assunto para abordagem junto com a
presidente e uma conselheira, e que terá o cronograma divulgado entre as conselheiras.
Também foi cancelada a ação publica que o Conselho iria fazer na praça 09 de julho
devido aos aumentos de caso de COVID 19 e gripe, ação essa que tinha sido aprovado

na reunião do dia 09/12/2021. Esgotados assuntos e nada mais a ser discutido foi
finalizada a reunião.

na Pucci nna

Presidente do CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal

dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro/SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 10 DE

FEVEREIRODE 2022.

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi transmitida

online a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que

teve inicio as 10h. Estavam presentes as conselheiras Maria das Graças Silva,

AiciollyAmitha de Souza N. Costa, Juliana Puccini Vianna, Karina Moraes Costa,

Adriana Ribeiro Cardoso, Eliane Santos, Maria Gabriela Correa da Costa, Maria das

Graças Silva, Marcela Fernandes Lima ,Quintanilha, Milena Fonseca e a visitante

Isabela Mayara Cândido. A presidente iniciou a reunião informando sobre as ações

estarem paradas devido a pandemia, sendo assim, ficou acordado as seguintes ações:

Planos de palestra, serão realizadas uma vez por mês online, palestras essas que irão

abordar vários assuntos pertinentes a violência contra a mulher em suas diversas formas.

As lives serão exibidas através do instagram, tendo seu início programado para o

corrente mês, acontecerão mensalmente em uma das quartas-feiras. As atas anteriores

forma aprovadas pelas conselheiras presentes. Esgotados assuntos e nada mais a ser

discutido foi finalizada a reunião

Juliana P Vianna

residente do CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro/SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 10 DE

MARÇO DE 2022.

Aos IO dias do mês de março de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi transmitida on

line a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que

teve inicio as 10h. Estavam presentes as conselheiras Maria das Graças Silva, N. Costa,

Juliana Puccini Vianna, , Adriana Ribeiro Cardoso, Eliane Santos, Marcela Fernandes

Lima Quintanilha, Milena Fonseca. A presidente iniciou a reunião com aprovação da

última ata e seguindo para os assuntos a serem pontuados, sendo estes os seguintes,

Participação nas lives, solicitou as conselheiras uma maior participação. Um maior

comprometimento nas reuniões, estarem presentes e quando não for possível, avisar.

Aconteceu a participação de uma munícipe, Cristina, a mesma propôs o

desenvolvimento de um trabalho, para expor a produção das mulheres que sofrem ou

sofreram violência domesticas, essa possível amostra aconteceria ,no Museu Major

Novaes com o apoio do CRASS .As conselheiras Graça e Eliane enfatizaram a busca

por materiais para a confecção das cartilhas informativqs. sgotados assuntos e nada

mais a ser discutido foi finalizada a r

Juliana Puccini Vianna

Presidente do CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro/SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM DE 14 DE ABRIL

DE 2022.

Aos 14 dias do mês de abril de 2022 na sede da Casa dos Conselhos, aconteceu a
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que teve
inicio as 10h. Estavam presentes as conselheiras Aiciolly Amitha de Souza N. Costa,
Juliana Puccini Vianna, Eliane Santos, Maria Gabriela Correa da Costa, Maria das
Graças Silva e Milena Fonseca. A presidente iniciou a reunião informando sobre a

elaboração das cartilhas informativas, sobre a aprovação pela Camara Municipal da lei

que criou a coordenadoria Especial de Políticas de Direito da Mulher. Foi mencionado

também a volta das palestras presenciais, bem como feita a solicitação da maior

participação das conselheiras em lives. Ficou acordado as seguintes ações: O Planos de

palestra online continuara durante o ano, com uma palestra por mês , na página do

instagram do Conselho.As atas das reuniões anteriores foram aprovadas pelas

conselheiras presentes. Esgotados assuntos e nada mais a ser discutido foi finalizada a

reunião. Esgotados os assuntos a presidente Sra. Juliana finaliza a reunião.

Juli cci a

Presidente do CMM



Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro./SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 12 DE MAIO DE

2022.

Aos 12 dias do mês de maio de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi realizada a

reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que teve

inicio as 10h. Estavam presentes as conselheiras: Eliane Mendes de Paula Aiciolly

Amitha de Souza N. Costa, Juliana Puccini Vianna, Eliane Santos, Maria Gabriela

Correa da Costa, Maria das Graças Silva, Adriana Ribeiro Cardoso, Cristiane Rodrigues

Vargas dos Santos, Karina Moraes Costa, Marcela Quintanilha. A presidente iniciou a

reunião informando sobre sua presidência na atual gestão da casa dos conselhos, sendo

essa composta por quatorze conselhos ativos. Ficou acordado as seguintes ações: Maior

participação nas lives as quartas feiras. Possibilidade de contato com o secretário de

educação para o desenvolvimento do trabalho de conscientização da violência contra a

mulher. Possibilidade de um espaço para o atendimento de orientação as mulheres.

Criação de cursos de informação e capacitação das mulheres em outras áreas afins. As

atas anteriores foram aprovadas pelas conselheiras presentes. Esgotados assuntos e nada

mais a ser discutido foi finalizada eunião.

Juliana Puccmi Vianna
Presidente do CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro/SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE

2022.

Aos 09 dias do mês de junho de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi realizada a
reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que teve
inicio as 10h. Estavam presentes as conselheiras: Eliane Mendes de Paula, Aiciolly
Amitha de Souza N. Costa, Juliana Puccini Vianna, Maria das Graças Silva, Adriana
Ribeiro Cardoso, Marcela Quintanilha, Maria Aparecida Ferreira Faria A presidente
iniciou a reunião colocando a Ata em apreciação, onde as conselheiras aprovaram. Foi
apresentada o modelo de cartilhas que serão atualizas para distribuição. Também foi
informado do evento Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha que será
realizado no dia 24 de julho na Praça Praça Doutor Antero Neves Arantes. Foi decidido
que as reuniões do Conselho serão realizadas de maneira online devido aos novos casos
de COVID. As conselheiras prese es aprovaram essa decisão. Esgotados assuntos e
nada mais a ser discutido foi fin zad a reunião.

a Puccini Vianna

Presidente do CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Ctuzeim,'SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 14 DE JULHO DE

2022.

Aos 14 dias do mês de julho de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi realizada a

reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, através do

Google Meet e que teve inicio as 10h. Estavam presentes as conselheiras: Juliana

Puccini Vianna, Marcela Fernandes Lima Quintanilha , Eliane Mendes de Paula, Maria

Claudia Silva Padula, Maria Gabriela Correa Costa e Cristiane Vargas A presidente

iniciou a reunião colocando a Ata em apreciação, onde as conselheiras aprovaram. Foi

discutido sobre o Projeto apresentado na reunião da Plenária da Casa dos Conselhos

pelo presidente do Conselho Municipal de Turismo, sobre parcerias e atividades dos

Conselhos Municipais e a importância das Políticas Públicas, as conselheiras do CMM

aceitaram participar. Também foi conversado sobre a possibilidade das conselheiras

fazerem um plantão revezado na Casa dos Conselhos, para assim conscientizar e

informar a populção que for até a Casa dos Conselhos. Também foi decidido quais

conselheiras iriam estar participando do evento na praça vento Dia Internacional da

Mulher Negra, Latina e Caribenha no dia 24 de junho. A presidente approveitou para

pedir as conselheiras que participassem mais, e informou a alteração da secretária

administrativa, que antes era a conselheira Karina e agora passa a ser a conselheira

Aiciolly. Esgotados assuntos e nada mais a ser discutido foi finalizada a reunião.

Julia uccini Vianna

residente do CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro/SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE

2022.

Aos II dias do mês de agosto de 2022 através do Google Meet foi realizada a reunião ordinária do

conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que teve início às 10h. Estavam presentes as

conselheiras: Maria das Graças Silva, Juliana Puccini Vianna, Cristiane Rodrigues Vargas dos
Santos, Eliane Mendes de Paula, Adriana Ribeiro Cardoso e Marcela F.L Quintanilha. A

presidente iniciou a reunião colocando a Ata da reunião anterior em discussão, e as conselheiras
sem nenhum apontamento aprovaram a Ata. Em seguida foi comentado sobre a participação
positiva do Conselho no evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher Negra Latina e
Caribenha. Também foi dito da importância da comemoração do agosto lilas, mês da promulgação
da Lei Maria da Penha, ressaltando a realização de três palestras em escolas estaduais, sendo duas

escolas de Cruzeiro E.E. Major Hermogenes e E.E Rodriguês Alves Sobrinho e uma em Lavrinhas
E.E Julio Fortes. Mencionou também a participação do Conselho em um evento realizado no
museu Major Novaes. Esgotados assun ada mais a ser utido foi finalizada a reunião.

lm Vianna

Presidente do CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro/SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO

DE 2022.

Aos 15 dias do mês de setembro de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi realizada a reunião
ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que teve início às 10h. Estavam
presentes as conselheiras: Maria Aparecida Ferreira Faria, Maria Gabriela Correa da Costa, Larissa

de Morais Cardoso Mallmann, Maria das Graças Silva, Juliana Puccini Vianna, Cristiane
Rodrigues Vargas dos Santos, Karina Moraes Costa. A presidente iniciou a reunião colocando a

importância da participação geral e presença das conselheiras que compoem o Conselho Municipal

dos Direitos da Mulher nas reuniões e ações realizadas. Foi descrita também a participação da

presidente em palestras realizadas em algumas das diversas escolas do municipio de Cruzeiro.

Discutiu-se a importância da capacitação individual e em grupo sobr o atendimento às mulheres

vitimas de violência e a possibilidadede inicio de um plantão de atendimento semanal na sede da

Casa dos Conselhos. Foi exposto pela presidente a minuta de alteração da Lei da Casa dos

Conselhos, com base nas propostas apresentadas pela comissão formada para essa finalidade,

sendo solicitada sugestões das demais conselheiras do Conselho da Mulher, as quais a principio

nada tiveram a acrescentar. Além disso, idéias sobre temas para palestras com adolescentes foram

colocadas, bem como a possibilidade de abrir um espaço para que os temas sejam votados pelos

adolescentes para que levemos assuntos que os interessem. As conselheiras presentes opinaram e

puderam refletir sobre os assuntos trazidos. Foi informado a alteração da secretária administrativa

que antes era a conselheira Aiciolly e agora passa a ser a conselheira Larissa. Esgotados assuntos

e nada mais a se scu o foi finalizada a reunião.

Juliana Pucci na

nte do CMM

Larissa de IS C OSO Mallmann
Secr 0 CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal
dos Direitos da

MULHER
Cruzeiro,SP

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 17 DE

OUTUBRO DE 2022.

Aos 17 dias do mês de outubro de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi realizada a reunião
extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que teve início às 9h. Estavam
presentes as conselheiras: Maria Aparecida Ferreira Faria, Maria Gabriela Correa da Costa, Larissa de
Morais Cardoso Mallmann, Juliana Puccini Vianna, Cristiane Rodrigues Vargas dos Santos, Eliane
Mendes de Paula, Adriana Ribeiro Cardoso. A presidente iniciou a reunião justificando a necessidade
da reunião extraordinária uma vez que a reunião ordinária do dia 13 de outubro não pode ser
realizada, e existiu importantes assuntos que deveriam ser discutidos com as conselheiras. Foi
reitarado as conselheiras que apresentassem sugestões a minuta de alteração da Lei da Casa dos
Conselhos. Foi entregue uma cópia para cada conselheira sobre o PRESSA (Programa de
Recomposição Educacional da Saúde Socioemocional e da Aprendizagem), com o tema "Violência
em todas as suas vertentes", projeto do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com
a Prefeitura Municipal de Cruzeiro e Secretaria Municipal de Educação. A cópia contém as datas de
palestras a serem realizadas ainda em 2022 e durante o ano letivo de 2023, com seus respectivos
temas e público. No dia 27/10/2022, no Teatro Municipal Capitólio, às 10:30, a presidente Juliana
Puccini Vianna palestrará sobre o tema: "Violência, todas as vertentes no quadro atual, como o gestor
deverá se posicionar de acordo com a lei", e solicita o comparecimento de todas as conselheiras em
tal evento. No que tange ao atendimento às mulheres vítimas de violência, as conselheiras Cristiane
Rodrigues Vargas dos Santos, Larissa de Morais Cardoso Mallmann e a presidente deste referido
Conselho ministrarão uma capacitação que acontecerá no dia 25/11/2022 na Sede da Casa dos
Conselhos, das 8h às 12h, na qual acontecerá um café comunitário e cada conselheira levará um prato
combinado previamente, o comparecimento de todas as conselheiras, titulares e suplentes, é
devidamente solicitada. As conselheiras presentes concordaram, colocaram suas opiniões acerca da
capacitação ser estendida a outros profissionais e órgãos da Prefeitura, a qual será feita no ano de
2023. Esgotados assuntos e nada mais a se cutido fofrf •zada a reunião.

uccini Vianna

Preside do CMM

Larissa de rdoso Mallmann

Secre ' ia do CMM

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
Lei 4.568/2017

Rua dos Metalúrgicos, 77 Centro



Conselho Municipal
dos Direitos da

PMULHER
Cruzeiro/SP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMM REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE

2022.

Aos 10 dias do mês de novembro de 2022 na sede da Casa dos Conselhos foi realizada a

reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher — CMM, que teve início às

8:30. Estavam presentes as conselheiras: Aiciolly Amitha de Souza Narciso Costa, Maria

Gabriela Correa da Costa, Larissa de Morais Cardoso Mallmann, Juliana Puccini Vianna,

Cristiane Rodrigues Vargas dos Santos, Eliane Mendes de Paula, Lizeani Koch de Almeida. A

presidente iniciou a reunião informando as conselheiras que houve mudança na data da

capacitação que aconteceria no dia 25/11/2022, passando à data de 16/12/2022, por motivos

de saúde da presidente do Conselho. A capacitação acontecerá na Sede da Casa dos

Conselhos, no horário precisamente combinado, das 8h às 12h, o comparecimento de todas as

conselheiras, titulares e suplentes, é devidamente solicitado. Foi discutida a ideia da criação

de um podcast na plataforma do Youtube, a fim de alcançar um maior público e levar assuntos

importantes à comunidade. Foi notificado também que a Cartilha do CMM está prevista para

ser realizada até o final deste ano. Outro tópico discutido, versou sobre os próximo eventos

direcionados à mulher, ficando a data de 11/03/2023 prevista para um evento social, em

comemoração ao Dia Internacional da Mulher (08/03). Para o acontecimento deste evento, a

presidente solicita o empenho das conselheiras, para que possa ser realizado um evento com

atrações culturais, em parceria com a rede de saúde e social, principalmente. Por fim,

estabeleceu-se que a próxima reunião do CMM será extraordinária e acontecerá no dia

28/11/2022, às 9h, visto que a segunda quinta-feira do mês de Dezembro é feriado na cidade

de Cruzeiro. Esgotados assuntos e nada mais a ser discutido foi finalizada a reunião.

Juliana Puccini Vianna

Presidente do CMM

Larissa rais doso Mallmann

Secret 'a do CMM


