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Carta das Fundadoras
O Movimento Mulheres Municipalistas surgiu em 2017 a partir de um profundo desejo de reconhecer o valor do trabalho das lideranças femininas na
gestão local, promover a igualdade de gênero na política e auxiliar as mulheres a ganharem mais espaço e poder na esfera política. Nosso objetivo
também é trazer essas grandes mulheres para lutar pela pauta municipalista,
bem como estimulá-las a promover a participação de diversas outras em cargos de liderança nas prefeituras brasileiras.
O fomento à participação feminina nos processos eleitorais e nos espaços
políticos de decisão tem sido um trabalho árduo em nosso país. Por isso,
com a criação do movimento esperamos estimular as prefeitas a ocuparem
espaço de destaque dentro do Movimento Municipalista Brasileiro. Para tanto, é necessária uma estruturação com metas e objetivos claros sobre quais
assuntos são relevantes para o estímulo da presença de mais mulheres na
gestão local.
O Movimento Mulheres Municipalistas tem seus eixos de atuação e deve
continuar o seu trabalho seguindo os objetivos estratégicos que foram firmados em sua fundação.

Um grande abraço,

Dalva Christofoletti

Tania Ziulkoski
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Grupo de Trabalho do
Movimento Mulheres
Municipalistas
ª

Gestão 2021- 2024

Fundadoras
Dalva Christofoletti
Tania Ziulkoski

Região Norte
AAM – Associação Amazonense de Municípios
Prefeita do Município de Itapiranga/AM
Denise de Farias Lima
Amac – Associação dos Municípios do Acre

Ameap – Associação dos Municípios do Estado do
Amapá
Prefeita do Município de Pedra Branca/AP
Elizabeth Pelaes dos Santos
AMR – Associação dos Municípios de Roraima
Prefeita do Município de São João da Baliza/RR
Luiza Maura de Faria Oliveira
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Arom – Associação Rondonense de Municípios
Prefeita do Município de Chupinguaia/RO
Sheila Flávia Anselmo Mosso
ATM – Associação Tocantinense de Municípios
Prefeita do Município de Xambioá/TO
Sherley Patricia Matos de Alencar Dias
Famep – Federação das Associações dos Municípios
do Estado do Pará
Prefeita do Município de Nova Ipixuna/PA
Maria da Graça Medeiros Matos

Região Nordeste
AMA – Associação Alagoana de Municípios
Prefeita do Município de Senador Rui Palmeira/AL
Jeane Oliveira Moura
Amupe – Associação Municipalista de Pernambuco
Prefeita do Município de Lagoa do Carro/PE
Judite Botafogo
APPM – Associação Piauiense de Municípios
Prefeita do Município de São Raimundo Nonato/PI
Carmelita de Castro Silva
Aprece – Associação de Prefeitos do Ceará
Prefeita do Município de Tauá/CE
Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Famem – Federação Municípios do Estado do Maranhão
Prefeita do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA
Sâmia Coelho Moreira
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Fames – Federação dos Municípios do Estado de Sergipe
Prefeita do Município de Capela/SE
Silvany Yanina Mamlak Sukita
Famup – Federação das Associações de Municípios da
Paraíba
Prefeita do Município de Monteiro/PB
Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega
Femurn – Federação dos Municípios do Rio Grande do
Norte
Prefeita do Município Pau dos Ferros/RN
Marianna Almeida
UPB – União dos Municípios da Bahia
Prefeita do Município de Mucugê/BA
Ana Medrado

Região Centro-oeste
AGM – Associação Goiana de Municípios

AMM – Associação de Municípios do Mato Grosso
Prefeita do Município de Santo Antônio do Leverger/MT
Francieli Magalhães de Arruda
Assomasul – Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul
Prefeita do Município de Jardim/MS
Clediane Areco Matzenbacher
FGM – Federação Goiana de Municípios
Prefeita do Município de Jandaia/GO
Milena Pereira Lopes Moura
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Região Sudeste
AEMERJ – Associação Estadual dos Municípios do Rio
de Janeiro
Prefeita do Município de Quissamã/RJ
Maria de Fátima Pacheco
AMM – Associação Mineira de Municípios
Prefeita do Município de Nepomuceno/MG
Luiza Maria Lima Menezes

Região Sul
AMP – Associação dos Municípios do Paraná
Prefeita do Município de Pérola/PR
Valdete Carlos Oliveira Gonçalves da Cunha
Famurs – Federação das Associações de Municípios do
Rio Grande do Sul
Prefeita do Município de Novo Hamburgo/RS
Fátima Cristina Caxinhas Daudt
Fecam – Federação Catarinense de Municípios
Prefeita do Município de Cunha Porã/SC
Luzia Iliane Vacarin
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Eixos do Movimento
Mulheres Municipalistas

1
2
3
4
5
10

Aumentar a representação política das mulheres no movimento municipalista, atuando positivamente no sentido de: aumentar a representação feminina na diretoria da CNM; a representação feminina nas demais Entidades
Municipalistas; assegurar a participação do Movimento Mulheres Municipalistas nas reuniões do Conselho Político da CNM.
Fomentar a participação das mulheres nos processos eleitorais e espaços
políticos de decisão, visando: aumentar o número de lideranças femininas
candidatas nos processos eleitorais locais; garantir a participação de gestoras nos espaços políticos de decisão (estaduais, conselhos, câmaras,
microrregionais); resgatar a história da participação feminina nos governos
locais (90 anos de mulheres prefeitas).
Articular a pauta municipalista com a bancada feminina no Congresso Nacional para: identificar projetos de lei de interesse municipalista em tramitação (movimento reverso/parceria, temas de gênero para CNM e pauta
municipalista para as bancadas); articular a pauta municipalista com a comissão de mulheres da Câmara; articular a pauta municipalista com a bancada feminina no Senado.
Promover redes de cooperação social objetivando: promover o protagonismo feminino no projeto Municípios Doadores; o intercâmbio de conhecimento entre gestores; a participação de gestoras municipais em eventos
nacionais e internacionais.
Fortalecer as capacidades de gestão municipal nas políticas públicas baseadas na cooperação entre mulheres, tendo como foco: fomentar a identificação e a divulgação de boas práticas municipais em Municípios geridos
por mulheres; divulgar e monitorar a participação de gestoras municipais
na plataforma 50/50 ONU Mulheres; filiar todos os Municípios liderados por
prefeitas à CNM; fomentar a transversalidade do tema gênero nas áreas
técnicas da CNM.
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Plano estratégico
EIXO DE ATUAÇÃO 1: Aumentar a representação política das
mulheres no movimento municipalista
Aumentar a representação política das mulheres no movimento municipalista,
atuando positivamente no sentido de: aumentar a representação feminina na
diretoria da CNM; a representação feminina nas demais Entidades Municipalistas; assegurar a participação do Movimento Mulheres Municipalistas nas
reuniões do Conselho Político da CNM.
Tema: Conselho Político
No ano de 2018 foi aprovada a participação de representantes do MMM em
reuniões do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios, no
entanto, ainda se nota baixa essa participação.
ª Produtos
Definição de uma estratégia para a construção de uma maior participação
das integrantes do Movimento nesses espaços, levantando sugestões de
ações do Movimento.
Tema: Estruturação dos Movimentos Mulheres Municipalistas Regionais
Desde a sua criação, o MMM notou o incremento de mulheres em mais espaços de poder dentro das Associações Estaduais, o que demandou a construção dos Movimentos Mulheres Municipalistas Regionais.
A proposta é permanecer fomentando as inciativas que foram fortalecidas durante o primeiro ciclo de gestão do MMM 2021-2024 e traçar uma estratégia
de apoio e incentivo ao desenvolvimento de mais movimentos.
ª Produtos
Definição das estratégias de apoio para a criação de outros Movimentos Mulheres Municipalistas Regionais.
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EIXO DE ATUAÇÃO 2: Fomentar a participação das mulheres
nos processos eleitorais e nos espaços políticos de decisão
Fomentar a participação das mulheres nos processos eleitorais e nos espaços políticos de decisão, visando: aumentar o número de lideranças femininas candidatas nos processos eleitorais locais; garantir a participação de
gestoras nos espaços políticos de decisão (estaduais, conselhos, câmaras,
microrregionais); resgatar a história da participação feminina nos governos
locais (90 anos de mulheres prefeitas).

Tema: Seminário “Processos Eleitorais – impactos em candidaturas femininas”
Ciente das mudanças no cenário político, será proposto um seminário sobre
Processos Eleitorais, que será construído conjuntamente com parlamentares
e instituições parceiras a entidade que partilham do mesmo objetivo, aumentar e fortalecer a presença da mulher na política.
ª Produtos
Definição da data de interesse e construção de programação em parceria
com a Bancada Feminina da Câmara e do Senado.

Tema: Guia de passo a passo para a estruturação de Procuradorias Especiais da Mulher em Câmaras de Vereadores
Estratégia de aproximação com as vereadoras e aproximação com a Procuradoria da Mulher do Senado Federal.
ª Produtos
Como estratégia para atuação também com as vereadoras, o MMM propõe
a construção de uma cartilha, em parceria com a Procuradoria da Mulher do
Senado Federal, com o passo a passo para a estruturação de Procuradorias
Especiais da Mulher.
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Tema: Pesquisa “das Mulheres Municipalistas – gestão 2021-2024”
Pesquisa a ser lançada no segundo semestre com dados sobre o perfil das
mulheres municipalistas eleitas durante as eleições municipais de 2020.
Durante a primeira reunião ampliada do Grupo de Trabalho 2021 -2024, traçando qual o perfil das eleitas, elencando quais os principais obstáculos das
gestoras atuais para não reeleição e os motivos que incentivam as mulheres
a tentarem reeleição ou a se candidatarem para prefeita.

EIXO DE ATUAÇÃO 3: Articular a pauta municipalista com a
bancada feminina no Congresso Nacional
Articular a pauta municipalista com a bancada feminina no Congresso Nacional para: identificar projetos de lei de interesse municipalista em tramitação
(movimento reverso/parceria, temas de gênero para CNM e pauta municipalista para as bancadas); articular a pauta municipalista com a comissão de
mulheres da Câmara; articular a pauta municipalista com a bancada feminina
no Senado.
Tema: Participação do MMM em audiências públicas
Aumentar a participação de representantes do MMM em audiências publicas
que sejam relativas a temas de interesse do Movimento e estejam em tramitação no Congresso Nacional.
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EIXO DE ATUAÇÃO 4: Promover redes de cooperação objetivando propiciar o protagonismo feminino
Promover redes de cooperação social objetivando: promover o protagonismo feminino no projeto Municípios Doadores; o intercâmbio de conhecimento
entre gestores; a participação de gestoras municipais em eventos nacionais
e internacionais.
Tema: Outubro Rosa
Anualmente, a CNM realiza campanha interna e externa de promoção da saúde chamando atenção para os cuidados com a prevenção e o atendimento a
vítimas de câncer de mama, incentivando a realização de exames periódicos
de cuidado com a saúde feminina.
ª Produtos
Produção de material para composição da campanha interna e externa de
prevenção e combate ao câncer de mama.
Realização de campanha em parceria com a Organização Pan-Americana da
Saúde (Opas) para produção de estudos sobre doenças que mais afetam a
população feminina no Brasil e orientação aos Municípios sobre como atuar
para melhorar a qualidade de vida das mulheres de sua população local.
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Tema: Novembro Laranja
Há dois anos a CNM por meio do MMM trabalha durante o mês de novembro a Campanha de Combate ao Assédio Moral e Sexual no ambiente de
trabalho.
A Campanha é desenvolvida durante o mês de novembro, uma vez que no
dia 25 deste mês é celebrado o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.
ª Produtos
Desenvolvimento de campanha de combate ao assédio sexual e moral no
ambiente de trabalho e nos espaços públicos.

Tema: Municípios doadores
A Rede Municípios Doadores é uma estratégia-piloto desenvolvida pela CNM
que tem por objetivo geral contribuir para o aumento das doações de sangue
no país por meio de um processo de comunicação e interação entre hemocentros, gestores(as) municipais e doadores (as).
ª Produtos
Promoção de campanha interna e externa de incentivo à doação de sangue,
divulgando o Projeto.
Tema: Campanha ONU Mulheres ElesPorElas
Lançada no Brasil durante a XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a iniciativa é uma ação internacional coordenada pela Onu Mulheres
que visa sensibilizar homens a trabalharem por mais políticias públicas sensíveis as questões de gênero.
A CNM continou compondo o grupo de trabalho sendo a responsável pelo
eixo político da estratégia.
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Tema: Capacitação FIA
Realização de seminários com a equipe técnica da CNM para a promoção de
formação acerca dos Fundos Municipais, como, por exemplo: Fundo para a
Criança e o Adolescente (FIA).
ª Produtos
Seminário de capacitação sobre o Fundo para a Criança e o Adolescente
(FIA) em atividade conjunta com a área técnica de Assistência Social.

EIXO DE ATUAÇÃO 5: Fortalecer as capacidades de gestão
municipal nas políticas públicas baseadas na cooperação
entre mulheres
Promover redes de cooperação social objetivando: propiciar o protagonismo
feminino no projeto Municípios Doadores; o intercâmbio de conhecimento entre gestores; a participação de gestoras municipais em eventos nacionais e
internacionais.
Tema: Hangouts e bate-papos permanentes
Buscar realizar mensalmente, por meio das ferramentas já existentes na CNM
(bate-papos e hangouts), bate-papos com temas que sejam de interesse para a gestão de prefeitas e que auxiliem na tratativa de temas incidentes na
população local feminina, com, por exemplo: combate à violência contra as
mulheres. Buscando realizá-los em parceria com órgãos e instituições que
tenham expertise no assunto.
ª Produtos
Elencar temas que sejam de interesse das gestoras locais para a construção
de um cronograma de temas e datas para hangouts e bate-papos.
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Tema: Campanha Nacional de Enfrentamento e Combate a Violência
contra a Mulher
O MMM promoverá uma campanha nacional pelo enfrentamento e combate
a violência contra a mulher, em resposta aos crescentes casos de violência
em decorrência da pandemia do Covid-19. A Campanha deverá ser uma força da união de poderes e organizações que atuam junto aos municípios no
enfrentamento dessa violência.
ª Produtos
Promoção de uma campanha nacional de mobilização pelo enfrentamento e
combate a violência contra as mulheres em resposta ao crescente casos em
decorrência da pandemia de Covid-19.
Tema: Projeto InovaJuntos
Fomentar a atuação internacional de gestoras por meio da promoção da cooperação entre Municípios brasileiros, portugueses e latino-americanos, baseada em resolver problemas reais, identificação de práticas exitosas, inovando juntos e promovendo espaços de inovação nos municípios brasileiros.
O InovaJuntos apresenta-se como uma iniciativa propícia para geração de
um ambiente fértil para elaboração de políticas públicas e estratégias de inovação política pela paridade.
ª Produtos
Desenvolvimento de ferramentas de apoio e melhoria da gestão, capacitações e sensibilização sobre temas fundamentais para melhora da política pública, além da criação de espaços de inovação, tudo fomentando a liderança
e a participação da mulher na gestão municipal.
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Tema: Cultura empreendedora da mulher
Com o objetivo de incentivar de maneira intersetorial a superação da crise
econômica instaurada pela pandemia do Covid-19 e promover uma ação de
caráter social de fortalecimento o empoderamento feminino, o MMM incentivará uma cooperação com o Sebrae com vistas a promover o empreendedorismo feminino nos municípios com liderança feminina.
O trabalho será desenvolvimento em conjunto com as áreas técnicas de cultura e turismo, atividades que possuem um forte apelo da presença feminina.
ª Produtos
Incentivo ao empreendedorismo em municípios de gestoras por meio da
atuação conjunta com parceiros institucionais (Sebrae) incentivando, capacitando e divulgando boas práticas de eficiência da gestão municipal com foco
em ações direcionadas ao público feminino.

18

Plano Estratégico MMM | 2021

Cronograma
PLANEJAMENTO 2021
Eixo

Representação
política

Processos
eleitorais

Tema

Produtos

Conselho Político

Incentivo à participação

Estímulo à criação
de MMM regionais

Estimular uma meta
com as gestoras locais

Seminário Processos
Eleitorais

Realização do seminário

Guia de criação
de Procuradorias
Especiais da Mulher

Parceria com a
Procuradoria da Mulher
do Senado Federal –
ação para aproximação
com vereadoras

Pesquisa “Perfil das
Mulheres Municipalistas
- gestão 2021 - 2024
Estímulo à participação
dos encontros da “Frente
Municipalista” na sede
Estímulo à realização
de cafés da manhã com
deputadas e senadoras

Pauta
municipalista

Aumento da participação
em audiências públicas
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PLANEJAMENTO 2021
Eixo

Redes de
cooperação
social

Fortalecer
políticas
públicas
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Tema

Produtos

Outubro Rosa

Campanha institucional
interna e externa

Novembro Laranja

Campanha institucional
interna e externa

Municípios Doadores

Movimento ElesPorElas

Acompanhamento do
Grupo de Trabalho
como representante
do eixo político.

Fundo Municipal
da Infância

Capacitação
com gestoras

Hangouts e batepapos periódicos

Divulgação de
boas-práticas

Campanha Nacional
de Enfrentamento e
Combate a Violência
contra a Mulher

Criação de campanha
nacional de
sensibilização ao tema

Projeto InovaJuntos

Atividades a serem
desenvolvidas
pelo Projeto

Cultura empreendedora
da mulher

Incentivo ao
empreendedorismo
das gestoras locais
atuando com parceiros
institucionais (Sebrae).
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Sede
Palácio dos Municípios Paulo Ziulkoski
SGAN 601 – Módulo N
CEP: 70830-010
Asa Norte – Brasília/DF
Tel/Fax: (61) 2101-6000
Escritório Regional
Rua Marcílio Dias, 574
Bairro Menino Deus
CEP: 90130-000 – Porto Alegre/RS
Tel/Fax: (51) 3232-3330

www.cnm.org.br
/PortalCNM
@portalcnm
/TVPortalCNM
/PortalCNM
app.cnm.org.br

www.mmm.cnm.org.br • mmm@cnm.org.br

