ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER – CMDM
Aos sete dias do mês de abril de 2021, foi realizada reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,
consolidado através da Lei Municipal nº. 9.109, de 03 de março de 2016, tendo seu Regimento Interno
aprovado e homologado através do Decreto nº 10.208, de 02 de abril de 2011. Os membros da gestão
2021/2023 foram nomeados através das Portarias nºs. 4.418, de 08 de fevereiro de 2021, e 4.426, de 17 de
fevereiro de 2021. A reunião on-line, utilizando a plataforma do google, através do aplicativo Meet, iniciou-se
às dezoito horas, com a presença das (os) seguintes conselheiras (os): Ana Paula Silveira Corrêa, Tatiana
Fernandes Vieira Veloso, Patrícia Pavesi, Raissa de Melo e Silva, Ellen Cristina de Oliveira, Fabíola Alcântara
Arida Uescar, Fabia Castro Cassanjes, Renata Piacentini Rodriguez, Kamila Poloniato Gonçalves, Natasha
Junqueira Martiniano, Carolina de Siqueira Coutinho e Angela Tereza Turda. A reunião deu início às 18h00,
com a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por unanimidade sem ressalvas. Tendo sido
justificada a ausência da Conselheira Angela Fellet Miranda Chaves Rodrigues que estava de plantão
atendendo a um flagrante. Será analisada possibilidades de efetuar a assinatura de forma eletrônica, e
realizado testes para definir a melhor forma, enquanto perdurar a situação de pandemia. Foi apresentado o
ofício nº. 80/2021, de 04 de março de 2021, de votos de congratulações às mulheres pela Vereadora Luzia
Teixeira Martins alusivo ao Dia Internacional das Mulheres. Registramos em ata a mensagem que foi
publicada na edição do Jornal de Segunda, de 08 de março de 2021, em espaço gentilmente disponibilizado
pela Conselheira Angela T. Turda, e aprovada através do grupo de whats app do Conselho, que passa a fazer
parte integrante da presente ata. Na sequencia foi apresentada as prestações de contas do ano de 2020 do
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher, sendo registrados os valores dos saldos mensais: Janeiro –
R$ 799,19; Fevereiro – R$ 799,81; Março – R$ 800,44; Abril – R$ 800,80; Maio – R$ 801,20; Junho –
R$ 801,55; Julho – R$ 801,82; Agosto – R$ 801,93; Setembro – R$ 801,99; Outubro – R$ 802,08; Novembro
– R$ 802,16; Dezembro – R$ 802,24, que foram aprovadas e referendadas por unanimidade. Foi passado
também o saldo atual do Fundo no valor de R$ 802,69 (oitocentos e dois reais, e sessenta e nove centavos),
e informado que será apresentada na próxima reunião a prestação de contas completa do 1º semestre de
2021. As Comissões Internas, que não terão função deliberativa, possuindo apenas a finalidade de
operacionalizar os trabalhos do conselho, ficaram compostas pelos seguintes membros: 1) Comissão de
Projetos: Renata Piacentini Rodriguez, Raissa de Melo e Silva, Janaina Leal da Silva Cavalcante, Tatiana
Fernandes Vieira Veloso, Fabia Castro Cassanjes e Carolina de Siqueira Coutinho. 2) Comissão de Recursos
Financeiros: Renata Piacentini Rodriguez, Fabíola Alcântara Arida Uescar e Angela Fellet Miranda Chaves
Rodrigues. 3) Comissão de Legislação: Ana Paula Silveira Corrêa e Ellen Cristina de Oliveira. 4) Comissão
de Divulgação: Angela Tereza Turda. A Presidente Ellen apresentou uma proposta de projeto, que passa a
fazer parte integrante da presente ata, visando a criação de um canal de escuta no âmbito municipal de
orientação e informação através de pessoas voluntarias a serem capacitadas para o atendimento à mulher
via whats app. A proposta foi aprovada por unanimidade, e será encaminhada para a Comissão de Projetos
para aprimoramento técnico, quantificação, e estabelecimento de organograma, e após conclusão dos
estudos, retornará à plenária para deliberação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu,
Ana Paula Silveira Corrêa, Secretária, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada seguirá assinada
pelos presentes. Poços de Caldas, 07 de abril de 2021.

Ana Paula Silveira Corrêa

Tatiana Fernandes Vieira Veloso

Patrícia Pavesi

Raissa de Melo e Silva

Ellen Cristina de Oliveira

Fabíola Alcântara Arida Uescar

Fabia Castro Cassanjes

Renata Piacentini Rodriguez

Kamila Poloniato Gonçalves

Natasha Junqueira Martiniano

Carolina de Siqueira Coutinho

Angela Tereza Turda
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Jornal da Segunda

Unimed Poços celebra o Mês da Mulher
com programação virtual
Com a pandemia, todas as celebrações tiveram que ser adaptadas e
reinventadas. Na Unimed Poços, a comemoração do Mês da Mulher
este ano será virtual,
com uma programação
para todas as mulheres
– beneficiárias, colaboradoras, cooperadas e
comunidade. A programação tem início na segunda-feira, dia 8 – Dia
Internacional da Mulher
– com palestra com Luz
Maria Romanelli de Castro, Promotora de Justiça de Poços de Caldas,
sobre a Violência contra
a Mulher. Durante todo
o mês serão veiculados
vídeos nas redes sociais
da Unimed Poços, com
dicas e técnicas para superar este momento.
“Com a pandemia, as
mulheres passaram enfrentar novos desafios e
tarefas, sobrecarregando
o seu dia a dia. A presença da família toda em
casa intensificou os relacionamentos, as tarefas
domésticas somaram-se
ao trabalho remoto e à
função de ajudar na edu-

cação dos filhos”, destaca a médica Tania Maran
Magalhães, diretora de
Controle da Unimed
Poços. “Para ajudá-las,
nossos psicólogos e assistente social gravaram
vídeos ensinando técnicas de meditação e relaxamento e dando dicas
de como lidar com conflitos familiares, ajudando a preservar a harmonia em casa; ajudar os
filhos com os estudos e
manter a saúde física e
mental. Os vídeos serão
divulgados no Facebook e Instagram da

Unimed Poços e no
whatsapp dos nossos
colaboradores”.
Programação do
Mês da Mulher na Unimed Poços:
Dia 8/03 – 15h - Palestra da Promotora Luz
Romanelli, pelo link:
http://unimed.me/diadamulherunimedpocos
De 8 a 31/03 – vídeos dedicados às mulheres - Facebook, Instagran e Linkedin da Unimed Poços - (fonte –
Opção Comunicação/
Ana Luisi)

Conselho Municipal dos Diretos da Mulher
de Poços de Caldas

Os Conselhos Municipais de Políticas Públicas são órgãos colegiados permanentes vinculados ao Poder Executivo Municipal, de exercício da cidadania pela participação e contribuição da sociedade na gestão pública, para análise, elaboração, implementação e controle de políticas públicas, desempenhando, conforme o caso, as funções de consultoria, proposição, mobilização
, fiscalização, julgamento e deliberação.
O Conselho Municipal dos Diretos da Mulher de Poços de Caldas foi criado em 1997 e a Gestão 2021/2023 tomou posse no último dia 17 de fevereiro
e a primeira reunião ordinária foi realizada no dia 03 de março.
08 de Março é o Dia Internacional da Mulher, símbolo de mais de um
século de lutas e reivindicações pelos direitos das mulheres, combate ao sexismo e desigualdade com relação aos homens.
Parabéns Mulher não somente hoje, mas todos os 365 dias do
ano!!!!
Nós, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, desejamos que as
Mulheres possam estar a cada dia mais próximas, mais informadas e conscientes de seus direitos, estreitando o relacionamento de todos os grupos e pessoas que almejam melhores condições de vida das mulheres de nosso Município,
visando eliminar todas as formas de discriminação e violência.
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Poços de Caldas
E-mail: cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com – 3697-5030 /3697-2137

Câmara recebe exposição A Força da Mulher: Superação e Trabalho
A Câmara de Poços promove, neste ano, diversas ações em comemoração ao Mês da Mulher. Em
parceria com o Grupo de Assistência e Apoio ao
Paciente Oncológico (GAAPO), a exposição fotográfica “A Força da Mulher: Superação e Trabalho”
ficará no saguão de entrada do Legislativo até 31
de março. As visitas podem ser feitas de segunda a
sexta, das 12h às 18h.
As imagens são da fotógrafa Nany Abrahão
e retratam várias mulheres que se reergueram e reassumiram um posto de trabalho após passarem
pelo tratamento oncológico. “Quem me fez o convite foi a Cláudia Rocha, coordenadora do GAAPO, e o intuito da exposição é, em homenagem ao
Dia da Mulher, durante todo o mês de março, expor a força feminina dessas mulheres que passaram
ou passam pelo tratamento oncológico e como elas
se reergueram no mercado de trabalho com suas
profissões”, conta Nany.
Ainda segundo a fotógrafa, foram feitos registros de 15 mulheres que são ou já foram atendidas
pelo GAAPO. “Algumas ainda estão em tratamen-

to, cada uma com sua profissão, e procuramos
mostrar como é preciso a sociedade quebrar esse
preconceito, visto que é muito difícil algumas reingressarem no mercado, já que existem empresas que
não contratam, outras mandam embora, dependendo do câncer precisam de uma atenção, ficam com
sequelas. Então, o objetivo da exposição é demonstrar isso, expressar que é possível”, ressalta.
Também como parte das ações no Mês da Mulher, a Escola do Legislativo da Câmara de Poços
divulgará em sua página no Facebook, durante todo
o mês, vídeos da série: “Você Sabe?!”. Essas postagens abordam o tema Mulheres: Lutas e Conquistas e foram produzidas pela Escola do Legislativo
de Pouso Alegre, em parceria com a Câmara de
Itapevi.
Palestras
A partir de 8 de março, a Câmara dará início a
um ciclo de palestras, todas de forma online, com
diversos temas, entre eles violência, saúde e política. O primeiro encontro será na segunda-feira (08),
às 19h, sobre Violência contra a Mulher, com a

delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Poços, Dra. Ângela Fellet. A
palestra será transmitida pelo Facebook e YouTube da Câmara e perguntas podem ser enviadas pelas redes sociais ou pelo WhatsApp (35) 3729-3800.
Os outros encontros estão agendados para
os dias 15, 22 e 29 de março. A programação completa está disponível na agenda do Portal da Câmara (www.pocosdecaldas.mg.leg.br).

08 de março de 2021
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PROPOSTA
DE PROJETO
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Informação
Acolhimento
comprometimento
Elo
Dignidade
Liberdade
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PROPOSTA
DE PROJETO
Justificativa
Segundo a ONU MULHERES no período de
isolamento há uma tendência de aumento dos
casos de violência contra a mulher em função
da tensão e da pressão pelas preocupações
com segurança, saúde e dinheiro.
Há um aumento do isolamento das mulheres
com parceiros violentos, separando-as das
pessoas e dos recursos que podem melhor
ajudá-las.

• Medo de contaminação/adoecimento;
• Comprometimento da saúde mental (stress, pânico,
angústia, depressão, ansiedade);
• Luto pela perda de familiares e amigos por
contaminação da COVID-19;
• Falta de autocuidado expondo a família ao risco;
• Aumento do consumo de álcool e/ou outras drogas;
• Desemprego e/ou dificuldades financeiras;
• Conflitos relacionados ao cotidiano doméstico e
cuidados com crianças, doentes e idosos;
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https://www.onumulheres.org.br/wpcontent/uploads/2020/08/Diretrizes-paraatendimento_ONUMULHERES.pdf

Fatores agravados na situação de pandemia
COVID-19

PROPOSTA
DE PROJETO
O Projeto visa suprir a necessidade de canais e
sistemas alternativos para combater e prevenir à
violência de gênero na situação imposta pela
pandemia.
Contribuir para a redução do trânsito de mulheres
vítimas de violência em ambientes públicos e ruas, a
fim de evitar a exposição desnecessárias de
mulheres ao risco de contágio do coronavírus, nesse
período de quarentena, buscando oferecer o maior
número de informações e apoio online sobre o
tema, sem deixar que a violência contra a mulher
seja esquecida ou subnotificada.
Será destinado a atender meninas e mulheres
vítimas de violência doméstica, reunir o mulheres
voluntárias nas áreas do Direito, Psicologia e
Assistência Social da cidade, para que acolham,
apoiem e prestem orientação técnica à distância,
por meio do atendimento virtual.
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PROPOSTA
DE PROJETO
O projeto possibilitará uma orientação
para que mulheres em situação de
violência realizem
por ex. quando
desejarem, o boletim de ocorrência online ou presencial, ou façam o pedido de
medidas protetivas.
De outro lado, será uma rede de
mulheres unidas para informar e, antes
mais nada, apoiar, fortalecer e encorajar
as meninas e mulheres que estão em
situação de violência doméstica.
Conheceremos ainda a necessidade real
para propostas de públicas futuras e
expansão do projeto pensando na "Casa
de atendimento à mulher" para o futuro.
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PROPOSTA
DE PROJETO
Metodologia proposta
CADASTRO DE VOLUNTÁRIAS
Por meio de um formulário de voluntárias
Treinamentp cada área.

Pedido de ajuda

O primeiro contato ocorre via
WhatsApp por meio do número
central.
Há preenchimento de formulário
de
pedido
de
ajuda
com
informações relevantes à situação
de violência doméstica da solicitante
que vai para a nuvem e depois
direcionado
ao
grupo
de
atendimento da semana.
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PROPOSTA
DE PROJETO
Metodologia proposta
PAPEL DA LIDERANÇA
- REALIZA TREINAMENTO; POR ÁREA

-COORDENA ATENDIMENTO, FLUXO;
-DIVULGAÇÃO
-CRIAR MATERIAL DE APOIO
-formulário de Devolutiva,
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PROPOSTA
DE PROJETO
PROTOCOLOS DE
ATENDIMENTO
1. VIOLENCIA DOMESTICA EM GERAL
2. CRIMES

COMETIDOS

POR

AUTORIDADES/SUPERIOR HIERARQUICO
/ USO DE ARMA
3. ABUSO SEXUAL
4. NO AMBIENTE DE TRABALHO
5. CRIMES VIRTUAIS
6. ESTATUTO

DA

CRIANÇA

ADOLESCENTE
7. GESTANTE / IDOSO
8. MULHER COM DEFICIENCIA
9. MULHER TRANS
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E

DO

PROPOSTA
DE PROJETO
Material a ser confeccionado

• Material de apoio para os
atendentes;
• Vídeos de orientação das áreas
de atuação;
• Material Para Publicação Em
Redes Sociais;
• Cartilhas e Material de Boletim
de Ocorrência para os atendentes.
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PAPEL DA ADVOGADA / JURÍDICA
- orientar a mulher em situação de violência a lavrar boletim de
ocorrência e solicitar medida protetiva; Orientar as formas de
descumprimento das medidas protetivas e como informar a ilegalidade;
Informar e orientar quanto aos trâmites legais que tenham dúvidas.
Específico:
- Explicar o que a lei maria da Penha lhe garante;
- Explicar o ciclo da violência e fazer a mulher entender em qual
momento do ciclo ela se encontra;
- Fortalecer a mulher para que solicite a medida e faça o pedido de
medida fortalecida , explicando o passo a passo do processo crime;
- Orientar a mulher que no momento de risco de morte ela saiba usar o
190 ou o chamar a guarda civil municipal.
- Explicar que o disque 180 é um canal de denuncia.
Estratégias:
- Ler o PDF DE ATENDIMENTO, no primeiro contato com a vítima E se
identificar como sendo da área Jurídica;
- Deixar claro que não patrocinamos causas e muito menos indicar
outro profissional;
- Deixar claro que prestamos orientação;
- Se necessário estabelecer senhas com a mulher em situação de
violência e respeitar os horários establecidos por ela;
- Se for um caso grave a líder deverá ser notificada para abertura de um
grupo emergencial;
- Todos os atos e orientações devem constar do relatório ao final;
- Realizar uma escuta qualificada sem julgamentos e questionamentos,
estar atenta a composição familiar e ter um olhar para os filhos se
também não sofrem violência, neste caso noticiar as líderes.
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PAPEL DA PSICOLOGIA
A psicologia estuda o comportamento através de seus
aspectos biológicos, afetivos, cognitivos e sociais atuando no
bem estar e na saúde mental.
No projeto a psicologia é utilizada para com foco na
ORIENTAÇÃO e ACOLHIMENTO da mulher vítima da
violência doméstica.
Objetivos Específicos:
• FOCO - quebra do ciclo da violência; Estratégia – SABER as
ferramentas de estudo do Desamparo Aprendido e do
Estresse Pós-Traumático;
• INTEGRAÇÃO COM O FOCO; Estratégias - recebimento do
PDF da vítima: leitura atenta aos dados preenchidos; (ex: “sou
a voluntária Maria, da área de Psicologia do projeto e estou
aqui para te ajudar...”).
• ORIENTAÇÃO E ACOLHIMENTO. Estratégias – Escuta
Empática: entender e saber interpretar os pequenos nuances
da fala da vítima, suas hesitações e silêncios; a proposta é de
atendimento virtual, em forma escrita e/ou audiovisual;
sem interrupção na fala da vítima e sem pré-julgamentos;
contemplando o número de 2 - 4 sessões, respeitando a
possibilidade da vítima;
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PAPEL DA ASSISTENCIA SOCIAL
RESPONSÁVEL POR ARTICULAR E VINCULAR A
MULHER
AO
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
APROPRIADO NA CIDADE E NESSE SENTIDO
GARANTIR
QUE
ELA
TENHA
A
DEMANDA
ACOLHIDA PARA SE MANTER LONGE DO CICLO
DA VIOLÊNCIA.

LER O RELATO, ENTÃO PEDIR QUE ELA FALE DE SUAS
EXPECTATIVAS AO BUSCAR APOIO NO PTOJETO DE
PREFERÊNCIA CONDUZINDO O DIÁLOGO DENTRO DAS
QUESTÕES QUE ELA APONTOU E AMPLIANDO O LEQUE
CONFORME VOCÊ PERCEBER QUE DETERMINADO PONTO
PRECISA DE MELHOR ESCLARECIMENTO PARA MELHOR
INTERVIR E ENCAMINHAR.

Identificou necessidade
- Contatar o serviço que você entende ser
o melhor para o caso
- Conversar com o técnico, pegar nome, email e horários do serviço
Fará o direcionamento para
as áreas de atendimento
contínuo
(psicológico,
saúde, assistencia social...)
do Município.
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PAPEL DA REDE DE ACOLHIMENTO
“Avaliação Preliminar de Risco
Humanizada”,

Prestar uma escuta qualificada e atenciosa, a vítima necessita ser
ouvida, dar credibilidade e respeitar a sua história de vida, haja
vista, que por vezes ela é desacreditada pelo próprio agressor,
pela família e até pelos amigos;
− Reforçar a importância do amor próprio para a vítima, o quanto
sua vida, sua segurança, seus sonhos e seus anseios são
importantes;
− Doar seu tempo e carinho, fazendo o papel de amiga da vítima,
amparando ela e soltando sua mão aos poucos, para que a partir
do nosso atendimento ela consiga seguir seu caminho sozinha.
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Assinaturas
Ana Paula Silveira CorrÊa
Assinou para aprovar
Tatiana Fernandes Vieira Veloso
Assinou para aprovar
Patrícia Pavesi
Assinou para aprovar
Raissa de Melo e Silva
Assinou para aprovar
Fabíola Alcântara Arida Uescar
Assinou para aprovar
Fabia Castro Cassanjes
Assinou para aprovar
Renata Piacentini Rodriguez
Assinou para aprovar
Carolina de Siqueira Coutinho
Assinou para aprovar
Angela Tereza Turda
Assinou para aprovar
Natasha Junqueira Martiniano
Assinou para aprovar
Kamila Poloniato Gonçalves
Assinou para aprovar
Ellen Cristina de Oliveira
Assinou para aprovar

Log
07 jul 2021, 10:48:14

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 criou este documento número 4650cdf4-b325-4d8e-aff4-c11f63ca35b6.
Data limite para assinatura do documento: 06 de agosto de 2021 (10:45). Finalização automática
após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
anapaula.pc@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Ana Paula Silveira CorrÊa.
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07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
psitatianaveloso@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Tatiana Fernandes Vieira Veloso.

07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
patriciapavesi@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Patrícia Pavesi .

07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
msraissamelo@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Raissa de Melo e Silva.

07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
ellen.adv@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Ellen Cristina de Oliveira.

07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
fabiolaarida@uol.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Fabíola Alcântara Arida Uescar.

07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
fabia.cassanjes@unifal-mg.edu.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Fabia Castro Cassanjes.

07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
piacentini.rodriguez@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:
email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Renata Piacentini Rodriguez.

07 jul 2021, 10:51:15

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
klinamen@yahoo.com.br, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Carolina de Siqueira Coutinho.

07 jul 2021, 10:51:56

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
turdagencia@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Angela Tereza Turda.

07 jul 2021, 10:52:18

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
natmartiniano@hotmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Natasha Junqueira Martiniano.
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07 jul 2021, 10:52:41

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
kamilapoloniato7@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email
(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para
validação do signatário: nome completo Kamila Poloniato Gonçalves.

07 jul 2021, 10:52:52

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do
documento: 06 de agosto de 2021 (10:45).

07 jul 2021, 10:56:44

Ana Paula Silveira CorrÊa assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
anapaula.pc@hotmail.com (via token). CPF informado: 045.896.246-56. IP: 186.193.159.250.
Componente de assinatura versão 1.123.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jul 2021, 11:18:13

Renata Piacentini Rodriguez assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
piacentini.rodriguez@gmail.com (via token). CPF informado: 286.616.208-05. IP: 138.0.103.27.
Componente de assinatura versão 1.123.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jul 2021, 17:42:31

Raissa de Melo e Silva assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
msraissamelo@gmail.com (via token). CPF informado: 118.316.596-03. IP: 187.49.196.76.
Componente de assinatura versão 1.123.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 jul 2021, 18:23:05

Fabia Castro Cassanjes assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
fabia.cassanjes@unifal-mg.edu.br (via token). CPF informado: 172.821.168-90. IP:
177.191.106.72. Componente de assinatura versão 1.123.0 disponibilizado em
https://app.clicksign.com.

07 jul 2021, 19:32:45

Fabíola Alcântara Arida Uescar assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
fabiolaarida@uol.com.br (via token). CPF informado: 450.418.066-91. IP: 200.97.187.24.
Componente de assinatura versão 1.123.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 jul 2021, 20:09:56

Tatiana Fernandes Vieira Veloso assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
psitatianaveloso@gmail.com (via token). CPF informado: 029.898.886-08. IP: 200.97.186.62.
Componente de assinatura versão 1.123.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

12 jul 2021, 08:59:07

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 adicionou à Lista de Assinatura:
ellenc.adv@gmail.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email (via
token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação
do signatário: nome completo Ellen Cristina de Oliveira.

12 jul 2021, 08:59:20

Operador com email cmdmulher.pocosdecaldas@gmail.com na Conta 5657d39f-caa1-4b5d8023-2a3d796b72b7 removeu da Lista de Assinatura: ellen.adv@gmail.com para assinar para
aprovar.

12 jul 2021, 09:59:44

Angela Tereza Turda assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
turdagencia@gmail.com (via token). CPF informado: 375.480.006-00. IP: 186.193.148.239.
Componente de assinatura versão 1.123.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

12 jul 2021, 10:22:53

Ellen Cristina de Oliveira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
ellenc.adv@gmail.com (via token). CPF informado: 060.738.006-30. IP: 186.213.107.12.
Componente de assinatura versão 1.123.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 jul 2021, 07:56:10

Carolina de Siqueira Coutinho assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
klinamen@yahoo.com.br (via token). CPF informado: 035.380.116-05. IP: 177.209.179.85.
Componente de assinatura versão 1.124.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

03 ago 2021, 15:08:49

Patrícia Pavesi assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
patriciapavesi@hotmail.com (via token). CPF informado: 050.862.926-89. IP: 186.193.159.250.
Componente de assinatura versão 1.128.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
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03 ago 2021, 15:12:53

Natasha Junqueira Martiniano assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
natmartiniano@hotmail.com (via token). CPF informado: 075.674.246-30. IP: 179.186.173.166.
Componente de assinatura versão 1.128.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

03 ago 2021, 15:37:19

Kamila Poloniato Gonçalves assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email
kamilapoloniato7@gmail.com (via token). CPF informado: 095.321.136-30. IP: 152.255.124.149.
Componente de assinatura versão 1.128.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

03 ago 2021, 15:37:20

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
4650cdf4-b325-4d8e-aff4-c11f63ca35b6.

Hash do documento original (SHA256): 1a4b95ddd8b0270d703becf82d7450ac3d92ca3097821b7e3919915927907e9a
Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 4650cdf4-b325-4d8e-aff4-c11f63ca35b6, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.
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