
Projeto de Lei n° 004 de 01 de mar~o de 2019. 

Altera dispositivos da Lei Municipal n12 435 de 11 
de novembro de 2010, que se refere a cria<;ao 
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 
do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e da 
outras providencias. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE GLORIA, estado da Bahia, no uso das 
atribui<;5es legais, submete a aprecia<;ao e vota~ao da camara de Vereadores o 
seguinte Projeto de Lei: 

CAPITULO II 
DA ESTRUTURA 

Art.3°. A estrutura do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compor-se a de 
plenaria, presidencia, secretaria e dos meios necessaries para o exerdcio de suas 
atribui~5es e serao definidas suas respectivas atribui~5es no Regimento Interno que 
devera ser aprovado pelo Conselho e par ato do (a) Prefeito(a). 

DO FUNCIONAMENTO 

Art.4° 0 CMDM tera o seu funcionamento regido par Regimento Interno pr6prio 
obedecendo as seguintes normas: 

I- 0 Conselho devera ter a sua disposi<;ao as condi~5es essenc1a1s ao 
desenvolvimento do seu trabalho com o apoio da Secretaria Municipal de Assistencia 
Social a qual estara vinculado; 

II- Sua sede funcionara na Secretaria a qual esta vinculada e/ou em sede pr6pria; 

Ill- A Plenaria e o 6rgao de deliberac;ao maxima do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher; 

IV- As sess5es plenarias serao realizadas ordinariamente a cada 02 (dais) meses e 
extraordinariamente quando convocadas pela presidencia ou por requerimento da 
maioria de seus membros; 
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V- Todas as sessoes da CMDM serao publicadas e precedidas de ampla divulgac;§o, 
bem como as suas deliberac;oes. 

Da Composic;ao 

Art.so Integrara a compos1c;ao do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, 
titulares e suplentes representantes de instituic;Oes oficialmente e/ou legalmente 
constituidas com sede e atuac;ao no Munidpio. 

§ 1 o. As representac;oes Governamentais do poder Executive Municipal deverao ser 
moradoras e residentes no Munidpio e serao indicadas e nomeadas pelo (a) Prefeito 
(a) nas respectivas Secretarias que farao parte do Conselho. 

§ 20. As representac;oes dos demais Organismos Governamentais com sede e/ou 
atua<;ao no Munidpio serao eleitas entre elas e suas representac;oes nomeadas pela 
Dire<;ao ou Coordena<;ao imediata. 

§ 3°. As representac;oes das organizac;oes nao govemamentais, tambem devem ser 
oficialmente e/ou legalmente constituidas ou comprovar atua<;ao de no mfnimo 01 
ano. 

§ 4°. Toda eleic;§o das representac;oes devera ocorrer em Conferencias ou eventos 
publicos. 

Art.S0 • 0 mandate dos membros do Conselho sera de dois anos, permitindo-se uma 
unica recondu<;ao consecutiva. 

§ 1°. Cada membro do CMDM tera direito a um l'.mico voto na sec;§o plenaria; 

§ 2°. As decisoes do CMDM serao consubstanciadas em deliberac;oes; 

§ 3°As func;oes do membro do Conselho Deliberativo nao serao remuneradas, mas 
consideradas de servic;o publico relevante. 

§ 4°. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, logo que empossado, construira 
o Regimento Interno; 

§ s0 • A Presidencia sera escolhida mediante vota<;ao feita pela plenaria do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher, com mandate de dois anos, sendo permitida uma 
reconduc;ao consecutiva por igual perfodo; 
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§ 60. A plenaria e o 6rgao superior de deliberac;oes do CMDM; 

§ 7° A nomeac;ao e posse do primeiro CMDM far-se-a pelo prefeito Municipal em 

prazo de ate trinta dias da publica<;ao desta Lei. 

Art.so. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher sera constitufdo das seguintes 

representac;oes: 

GOVERNAMENTAL: DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

I- Uma representante da Secretaria Municipal de Assistencia Social; 

II- Uma representante da Secretaria Municipal de Saude; 

III- Uma representante da Secretaria Municipal de Educac;ao; 

IV- Uma representante da Secretaria Municipal de Governo; 

V- Uma representante da secretaria Municipal de Agricultura. 

ORGANIZA<;OES DA SOCIEDADE CIVIL 

I- Uma representante do Sindicato dos Agentes Comunitarios de Saude; 

II- Uma representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 

III- Uma representante dos povos Comunidades Tradicionais; 

IV- Uma representante do Sindicato dos Professores; 

V- Uma representante das entidades religiosas. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GLORIA, 
Em 01 de marc;o de 2019. 

David ~~lcanti 
Prefeito Municipal 
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