
Movimento Mulheres 
Municipalistas



Apresentação

O MMM foi lançado em maio de 2017, no dia 20 de março na Marcha a Brasília.
Sua construção teve início após a realização do levantamento para o
mapeamento da ação de gênero das associações FLACMA, segundo o qual a CNM
foi a única associação que não possuia uma instância que trabalhasse a tematica
de gênero.

Com sua criação, a CNM busca fortalecer a inserção das mulheres nos processos
de governança, dando voz as prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras, secretárias
municipais, primeiras-damas dos governos municipais e demais mulheres
envolvidas na gestão dos Municípios brasileiros.

Desta forma, esperamos inseri-las como agentes-chave na defesa da pauta
municipalista e na incorporação da perspectiva de gênero na política local.





Antecedentes
- Projeto Munícípios Seguros de Livres de Violência contra as Mulheres,

2014-2016

Ao final do projeto destaca-se que houve um aumento de
200% no numero de candidaturas femininas e de 44% de
candidatas eleitas nas eleições municipais de 2016 dos
municipios em que o projeto foi implementado.



Antecedentes
- Lançamendo da Campanha da ONU Mulheres “Eles por Elas”, 2015.
Foi lançado oficialmente no Brasil durante o evento anual da CNM.



Estratégia de Trabalho
do MMM

Grupo de Trabalho do Movimento de Mulheres Municipalistas
GT – MMM

 Composto por 27 prefeitas indicadas pelas Entidades Estaduais.

 GT realiza reuniões periódicas para definir ações e estratégias
de trabalho com prefeitas de todo o país.

 Cada prefeita representante estadual cria seu grupo virtual com as 
outras prefeitas do seu Estado para transmissão de informações e 
demandas.



Projetos sociais da CNM

O MMM tem com objetivo:

. Ampliar a divulgação de projetos sociais que promovam maior qualidade de 
vida nos municipios; 

. Incentivar as integrantes do MMM a desenvolver em suas cidades os projetos que a 
CNM desenvolve e que apresentem resultados positivos.



Participação da mulher na politica local: 
região norte

Total de 
prefeitas eleitas 
na região: 69

No estado: 5



Estudos de gênero

Parceria com Instituto Alziras:

Disponíveis na biblioteca do site da CNM em cnm.org.br



Estudos de gênero

Disponíveis na biblioteca do site da CNM em cnm.org.br

Mapa ético Racial das Mulheres na Política Local 
Brasileira



Estudos de gênero

Disponíveis na biblioteca do site da CNM em cnm.org.br

Mapa ético Racial das Mulheres na Política Local 
Brasileira



Marcha 2019

- Será lançado durante a  XXII Marcha, em 2019.
- Acompanhará também uma publicação que 

contará a trajetória das mulheres já eleitas 
prefeitas no Brasil, desde 1928 (Alzira Soriano) 
até 2019.

Museu temático "90 anos de Mulheres na 
Liderança Municipal"



Obrigada!

mmm.cnm.org.br
mmm@cnm.org.br

61. 2101-6609
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