
PROJETO DE LEI Nº 09, DE 13 DE JUNHO DE 2018.  

 

 

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

MULHER NO MUNICÍPIO DE IRANI. 

 

SIVIO ANTONIO LEMOS DAS NEVES, Prefeito de 

Irani, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 

atribuições legais, submete à apreciação e aguarda 

aprovação da Câmara Municipal de Vereadores, do 

seguinte projeto de Lei Ordinária: 
 

 

 

CAPITULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, DOS OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER. 

 

 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Irani, Estado de Santa Catarina, 

o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, com a finalidade de 

elaborar e implementar, em todas as esferas da administração no Município de Irani, 

políticas públicas sob a ótica de gênero, para garantir a igualdade de oportunidades e de 

direitos entre homens e mulheres, de forma a assegurar a população feminina o pleno 

exercício de sua cidadania.  

 

Art. 2º. O Conselho ora instituído tem como objetivos a deliberação, normatização, 

fiscalização e execução das políticas públicas relativas aos direitos da mulher. 

 

Art. 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será um centro permanente 

de debates entre os vários setores da sociedade. 

 

Art. 4º. A autonomia do Conselho será exercido nos limites da legislação em vigor 

e do compromisso com a democratização das relações sociais.  

 

Art. 5º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher: 

I.  Propor estratégias de monitoramento, avaliação e fiscalização de diretrizes das 

políticas públicas de equidade entre homens e mulheres; 

II. Acompanhar a elaboração de programas de governo em questões relativas à 

mulher; 

III. Planejar e executar campanhas e ações que contribuam para a promoção de 

igualdade entre homens e mulheres; 

IV. Sugerir aos Poderes deste Ente Federado a elaboração de projetos de lei que 

visem assegurar ou ampliar os direitos da mulher; 

V. Estabelecer intercâmbios com Entidades afins; 

VI. Contribuir para a formação e capacitação de agentes públicos numa perspectiva 

de gênero; 



VII. Articular, promover e executar programas de cooperação com órgãos e entidades 

públicas e privadas, voltados a implementação de políticas públicas para as mulheres; 

VIII. Promover a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a realidade da 

situação das mulheres, com vistas a contribuir na elaboração de propostas de políticas 

públicas que visem a eliminação de todas as formas de preconceito, discriminação e 

violência, inclusive em âmbito doméstico, familiar, comunitário; 

IX. Receber denúncias relativas à discriminação da mulher e encaminhá-las aos 

órgãos competentes, exigindo providências cabíveis; 

X. Desenvolver atividades com vistas a estimular a participação e valorização das 

mulheres; 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

MULHER 

 

Art. 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será constituído por:  

 

a) Representante de Entidades não governamentais:  

I. Uma representante e uma suplente do Movimento das Mulheres Camponesas; 

II. Uma representante e uma suplente do Clube de Mães; 

III. Uma representante e uma suplente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura 

Familiar; 

IV.  Uma representante e uma suplente da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE.  

 

b) Representantes de Entidades governamentais: 

I. Uma representante e uma suplente da Secretaria Municipal da Assistência Social; 

II. Uma representante e uma suplente da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer; 

III. Uma representante e uma suplente da Secretaria Municipal de Saúde; 

IV. Uma representante e uma suplente da Secretaria Municipal de Agricultura. 

 

CAPITULO III 

DA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

 

Art. 7º. As Conselheiras serão indicadas por suas entidades representativas; 

 

Art. 8º. A Presidente e Vice-Presidente serão eleitas pelos membros, na primeira 

reunião do Conselho, após o término do mandato anterior. 

Parágrafo único. A primeira eleição para Presidente e Vice Presidente, será 

realizada imediatamente após a aprovação do Regimento Interno.  

 

Art. 9º. A função de Conselheira não será remunerada, considerada de relevante 

interesse municipal. 

 

Art. 10. O mandato de Conselheira será de 2 (dois) anos. 

Parágrafo Único. Cada Conselheira somente poderá ocupar o mandato por duas 

gestões ininterruptas. 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

 

Art. 11. As reuniões ordinárias do Conselho terão peridiocidade bimestral, com 

calendário anual de reuniões, preferencialmente agendadas antecipadamente. 

 

Art. 12. As reuniões serão presididas pela presidente eleita pelo Conselho. 

Parágrafo Único. Na ausência da presidente, esta será substituída pela Vice-

Presidente e pela Secretária, sucessivamente. 

 

Art. 13. As Conselheiras terão sempre direito a voz e voto. 

 

Art. 14. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher poderá se reunir a 

qualquer época em caráter extraordinário, mediante convocação prévia: 

I – pela Presidente do Conselho; 

II – Por 1/3 das Conselheiras efetivas e requerimento dirigido a presidente, 

especificando os motivos da convocação. 

 

§ 1º. A convocação por escrito, de que se trata este artigo, deverá chegar 

individualmente a cada uma das Conselheiras efetivas ou suplentes, no mínimo 48 

(quarenta e oito) horas antes da reunião, que comprovará o seu recebimento. 

 

§ 2º. A reunião extraordinária do Conselho se fará sempre segundo a pauta pura a 

qual foi convocada e que deverá constar da carta convocatória.  

 

Art. 15. A Conselheira efetiva que faltar a três reuniões consecutivas, sem 

justificativa prévia, perderá o mandato e deverá ser substituída por uma suplente. 

 

Art. 16. Qualquer membro do Conselho poderá elaborar propostas ou fornecer 

sugestões, devidamente arrazoadas, a ser objeto de apreciação e aprovação por maioria 

simples de seus pares. 

 

Art. 17. As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a presença de 

maioria absoluta dos membros do Conselho ou em segunda convocação, 30 (trinta) 

minutos após, com 1/3 dos membros. 

 

Art. 18. Para aprovação das deliberações do Conselho devem estar presentes a 

maioria absoluta dos Conselheiros. 

 

§ 1º. Na ausência de Conselheiros efetivos, assumirá com direito a voto, igual 

número de suplentes. 

 

§ 2º. Não serão permitidos votos por procuração. 

 

§ 3º. Não será permitida a acumulação de votos, tendo cada Conselheiro, direito a 

voto, individual. 

 



§4º. Em caso de empate, cabe ao presidente do Conselho exercer voto de 

desempate. 

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a elaboração de seu 

regimento interno. 

 

Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 

1.697/2014.  

 

 

Irani/SC,13 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

Sivio Antonio Lemos das Neves 
Prefeito 

 


