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PROJETO DE LEI 426/20

Data: 10/02/20

SÚMULA: Dá nova redação a artigo, incisos e alíneas da
Lei Municipal 109/06 e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município
de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte:

LEI:

Artr - O art. 3°, seu inciso I com as alíneas "a", "b", "c", "d" e
'f, todos da Lei Municipal n° 109/06, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será integrado por 12
membros titulares e seus respectivos suplentes, assim discriminados:

I - Seis representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, com a seguinte
representação:

a) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes da Câmara da Mulher
Empreendedora e Gestora de Cornélio Procópio;

b) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes de Instituições de Ensino
Superior;

c) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes de Clubes de Serviço;
d) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes da Associação Comercial de

Cornélio Procópio;
e) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes das entidades do Sistema "S";
f) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes da Casa do Artesão de

Cornélio Procópio;

Art. 2°- Ficam suprimidas as alíneas "g", "h", "i" e "j" do inciso I
do art. 3°, assim como a alínea "b" e todos seus os itens, do inciso II do mesmo artigo, todos da Lei
Municipal n° 109/06.
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Art. 3°- O inciso II do art. 3° da Lei Municipal n® 109/06 passa a
vigorar com a seguinte redação e com as seguintes alíneas, nos seguintes termos:

/ - Seis representantes do Poder Público Municipal e respectivos suplentes, com a
seguinte representação:

a) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes da Secretaria Municipal da
Mulher, Criança, Juventude e do Idoso, representado pelo titular do
Departamento da Política da Mulher;

b) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes da Secretaria Municipal de
Assistência Social, preferencialmente do órgão gestor e do Centro de Referência
Especiais de Assistência Social (CREAS)

c) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes da Secretaria Municipal de
Saúde;

d) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes da Secretaria Municipal da
Cultura e da FECOP;

e) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes do Departamento Jurídico do
Município;

f) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes do Departamento de
Comunicação Social do Município;

vigorar com a seguinte redação:
Art. 4° - O Inciso I do art. 4® da Lei Municipal 109/06 passa a

I -Os seis representantes da sociedade civil e respectivos suplentes serão eleitos
por ocasião da Conferência Municipal dos direitos da mulher;

revogadas as disposições em con
-^Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

abinete do Prefeito, 10 de Fevereiro de 2020.

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município
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PROJETO DE LEI N" 426/20

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Segue para apreciação dessa Colenda Casa o Projeto de Lei n° 426/20
visando alterar as disposições da Lei Municipal n° 109/06 que criou o Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, bem como dispõe sobre a Conferência Municipal dos Direitos da Mulher.

Como visto, a referida Lei foi editada em 2006, sendo que de lá para cá
muitas coisas mudaram, inclusive o notável avanço tecnológico para a troca de informações,
necessário se faz algumas mudanças na referida lei, de modo a proporcionar maior dinamismo e
eficiência nas áreas de atuação.

Assim, como trata-se de adequação de lei para melhor atender aos
propósitos a que se destina, contamo^s^tõffrasaprovaçâo unânime do presente projeto.
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CNPJ; 76.331.941/0001-70
SECRETARIA DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE, JUVENTUDE E IDOSO

Ao Procurador Geral do Município de Cornélio Procópio
Sr. Cláudio Trombini Bernardo

Vimos por meio deste, solicitar a Alteração da Lei Municipal n-
109/06, de 03 de Março de 2006, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher e Conferência Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras
providências.

Sem mais para o momento, certos de vossa compreensão e atenção,

aproveitamos a oportunidade para externar nossos sinceros votos de estima e

consideração.

OBS: Seguem as alterações necessárias e a lei original em anexo

Cornélio Procópio, 10 de Fevereiro 2020

Naj^^Nogp^ ra
Secretaria do SPIVIU

Altivavfharisajlfr-Oílveira Silva

Diretora Municipal da Mulher

Rua: Goiás n° 282- centro

Cornélio Procópio - Paraná CEP: 86.300-000
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CNPJ: 76.331.941/0001-70
SECRETARIA DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE. JUVENTUDE E IDOSO

Alterações Necessárias

As alíneas "h", "\" e "Y' - Inciso I e a alínea bem
como as subalíneas "1", "2", "y, "5" e "6 ,"7", "8" e "9" - inciso !!>:; do art. 3?;
e Inciso II do art 49 ficam suprimidos.

Ficam acrescidas as alíneas b", "c", "á", "o" e "f no
inciso 11 do art 39.

O art 39 e suas as alíneas ^e'^ e>#<^
inciso I, a alínea 'V — inciso II e inciso I do art. 49, passam a vigorar com a seguinte
redação:

Art 39 - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será integrado

por 12 membros titulares e seus respectivos suplentes, assim discriminados:

I - Seis representantes da sociedade civil e respectivos suplentes,

com a seguinte representação:

a} 01 (um) titular e 01 (um) suplente Representantes da Câmara da

Mulher Empreendedora e Gestora de Cornéiio Procópio;

b) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes de instituições

de Ensino Superior;

c) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes de clube de

serviços;

d) 01 (um) titular e 01 (um) suplente Representantes da Associação

comercial de Cornéiio;

e) 01 (um) titular e 01 (um) suplente representantes de entidades do

Sistema "S";

f) 01 (um) titulares e 01 (um) suplentes Representantes Casa do

artesão de Cornéiio Procópio;

Rua: Goiás n° 282- centro

Cornéiio Procópio — Paraná CEP: 86.300-000
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SECRETARIA DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE. JUVENTUDE E IDOSO

II — Seis representantes do Poder Publico Local e respectivos

suplentes, com a seguinte representação:

a) 01 (um) titular e 01 (um) suplente da secretaria da mulher, criança,

juventude. Idoso e política sobre drogas, sendo o titular do Departamento de Política

da Mulher;

b) 01 (um) titular e 01 (um) suplente da Secretaria Municipal de

Assistência Social, preferencialmente do Órgão gestor e do Centro de Referência

Especiais de Assistência Social (CREAS);

c) 01 (um) titular e 01 (um) suplente da Secretaria de Saúde;

d) 01 (um) titular e 01 (um) suplente da Secretaria de Esporte,

Cultura e Lazer;

e) 01 (um) titular e 01 (um) suplente do Departamento Jurídico

Municipal;

f) 01 (um) titular e Ol(um) suplente do Departamento de

Comunicação Municipal;

Ait 4S...

I - Os seis representantes da sociedade civil e respectivos suplentes

serão eleitos por ocasião da conferência Municipal dos direitos da Mulher;

Rua: Goiás n® 282- centro
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LEI N" 109/06

I).\TA: 03/03/Ü6

SÚMULA: AiuoriZíi o Hxcounvo Municipal a Criar o
Conselho Municipul dos Dirciios da Mulher c
a Conferência Municipal do.s Direitos da
mulher o dã <niiras pro\'i.CÍcncias.

A  CÂMARA MUMCIPAlJ, DE CORNÉLIO
lM-iOC(íPK.(, K.SIADO DL- PARANÁ, aprovou c eu Pn:|(eiio iMunicipal .sanciono a
s,..nmc: - ^ \f

\\ \ \ SAHÇÃO
Siihfiíonò íVfrIala & Lei

|C_^V»;Tnpift\o3 Ma A>oG

Art.l" - rica auuiri/.aclo o Poder Iínccluívo Municipal a
- -'a.' o ( onsclho Municipal dos Direitos da Mulher, com a finalidade do assouunir ã ntulhcr o
.•sercioio pleno de sua puriicijiaçào no desenvolvimento social, econômico, poiíiico e vuhural
-ia sociedade.

:..-!á cortio objetivos:
Art. 2" - O Conselho Municipal do.s Direitos da Muliier

1  - Cooperar com os órgãos govcrnameniais e nâo-
•-■jvcmamoniais na elaboração e no accmpanhamenio do programas que visem à ampliação da
• '•.ulicipaçLio política da mulher, espccialmemc nas área.s de saúde, educação, cuiiura.
:i.:sisicncla .social, trabalho e organiy.ação comuniuiria:

ií - Defender a rnanulenção e expansão d*>.N serviços e/oii
!programas dc combate à cxpliíiaçào sexual e â violência contra a mulher:

íll - Incenlivur e acompanhar a c.secuçào dc progrunujs
•.'uc priorizem a questão dc gêr.cro:

iV - Incentivar c apoiui a participação da muliicr nas
:  • er.sas entidades comunilnr- >. csiimulando sua organi/.açào .^ocial e piuitica:

V - Defender os direitos cia mulher, ti.scnls/.andu c :a/endv
.: nprir a legislação pertincmc:

V'I - Inccnii\ar a cnuvàc \dc redes soeiui.-^ de ú
iviiher V i. ci-iauça tais como c.isa.s-ubrigo. creches, centros; de refqréncia j a.s.scmeiiiad.os^JI^

íôinas Gerais. 3ü! • Fone: (43)3904-1000 • Fax: (43) 3904-1121 • CLP 86:^00-000 PfgBIGÉpSl
•í.inaü: come!ioprocopio(gcornelloprocopio.pr.gov.br * www.carneliüprocopio.pr.gov.br ^ cít-ldüí
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VII - l^roniovcr c (lcsens'olver csiudos. debutes, cursos c

pcsquisns relativos à ntuíher:

Vlíi Propur ; apviur políticas que visem a eliminar
discrlminaguo da mulher, asseuiirando-lho condií;òi>-- de liberdade c igualdade de direitos.

.4rt. 3" - O ̂ oiiselho Municipal dos Direiio.s da Mulher
será integrado por 22 membros lilulares c 22 suplonu-s. assim discriminados:

i - Onze rcp-.-.--.r.iaiue.s da sociedade civil e respectivos
suplentes, cmTi a seguinte repic.seni:!çào:

c (•nselho Municipal de Saúde'

lernloni.l no iViUmcípu):

I hn rep:'esenLan(e da icrccira idade:
Uma reure.scntanic do segmento de usuários do

'. ••m :v;-.-*<ejuan[e do Sindicrao Patrona! com base

d) Um ■.•-•frescntiunc* th; emidade de ensino superior:
c) Um representante do- .Sindieato.s dos

'IVabalhudüres com base ■ei rio-riai no municipio:
Um ; .prescta.cv.e -.Ic ussr.ciLiçòes de moradores:

tiú -4,\5»s-r-^-H='ehenr.i:i!es:--c'e'ar:irr/iizacüCS coiTninltárin.s
Icininmas:

neura.

h) UmnrcpmscnrantcdccntidndesTeiigiGsas:-
ii t úna reivesenuiniu do.s citibes üc scítíços:
Jj. l •ma-"et^re<ent'.inic do movimcnio de consciência

respecii "(:s su|-lcnies. .sendo:

Municipal:

a.ssim disLrinii iados:

if - Onze r:-!\'-escn!-!n!.;s do Poder Público local, e

Um ■.epre>ení:inle dt» Poder i.egislutivü ^

10 rcprcSiMiiuities do Poder U.secutivo Municipal.

rniançüs:

Indústria:

!. rbano.s.

]. Uíjí.s ivitresénianies tia Secrciaria cie .Avüo Social:
2. Idn ie]ue:<oníatue üu Secretaria dc Saúde:
y. Um lepre.scnianic da Secretaria de Cultura:
4. (!m rcprc.^enlnntc da Secretaria de Hducavào:
5. Um rc|.Tcsentante da Secretaria de Turismo;
6. Um icpieseniante da Secretaria de Planejamento c

7. Um ]'cprcseniante da Secretaria do Comércio e

S. Um representante d:i Secretaria dc Esporte;
Um rcprescniamc;. tia .Secretaria dos Soiaíço.s

■Art. 4" - l^ara a nomcaçiuTOdos membro.s d^
M.inicira] dos Direitos tUi Mulher, deverão .ser adotados os .-eguiiivVs proccdimonins:

'  • Fax. (43) 3904-1121 • CEP 8é3"OQ-000 PrÕGÓOfOc^'l^''50p^:'uOÇ!O^!C0rnel?Gp{0copl0.pr.gov.br • wvvw.ccuueliüprocüplo.fu.ciov.bT* A'n ;v; .1^-.2 =
\j liiTi -.-úí:-:
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í - Os onze tvprevjnianíe:: aa sociedade civil e respeclivos
suplentes serão eleitos por ocasião da Conferência Municipui dos direitos díi mulher, dentre os
delegados participantes:

U - O rcpmsernantc do Poder I.cgislalivo será indicado
jielo Ci-ielc dc Poder !,■ gislaiivo. na forma dv> disposto no Regimor.io Interno da Câmara
Municipal;

lll - Os rcrrescniantcs do [■'vidcr lixecuiivo serão
c ;colhido<; nek Prefeito òluniMpa! dentre os liiuUires ou senidores das .Secretarias Municipais
e Autarquias, c-uvidos os .secretâno.s das partes mcn.cionadas no an. desta L.ei.

Art. 5" - O mariJatr' dos Cvinselheiros e .suplcnic.s será de
-•2 '.'dois) an''S. r-er nitic:i; rec\'ndução de .'icus me:V'b"'i->.

Art. 6" - t.) dc.scntpenito diLS liinçòes de membros do
Conseih j não será reminicmüo. ma;-i considerado serviço público relevante.

c-m-octc:

u comissão i.Jireiora:

Art. T - Ao Conselho Municipal dü.s nuvito.s da Muliier

\ - Ciegcr. por \'t>io direto dentre os membros do Con.solho.

jl _ Asse.ssorar o governo municipal, emitir pareceres e
:i;ompa:ihar a elaboraçncj e execução de programas que digam respeito à mulher e à dete-;n de

necessidades o direitos:

itl - l-,ncaminhar ao Poder I.egisiiUivo pi-ojeios que
c-.>nicmplem a cjucsião dc gênero:

iV - Estabelecer critérios para o emprego dos recüi-so.s
destinados aos pnjetos que vi.sem a implemenlav o ampliar os programas de micres.se da
p.uilher;

V - Receber, examinar e oncaminluir tios õrgão.s
cüinpeiemc.-' denúncias relaii'-."us à di.scriminaçao da nutlhoi ;

Vj _ Manter canais pennaiientes de c<muimcaç;uj c^un o>
nio\-imenio^ ce defesa dos direitos da mulher, apoiando o desenvolvimento de grupv^s
niuõnoiTio.s do ivlunicípio:

VII — Criar eomissOes tecnicris lem.poixirus.s c permaneiues
p..i;-u ineihor desempenhar as fungòes do Coiuselhi':

V!I3 ■ ■■ Propor o Reginionlouricrno do Conselho Municipal
U..XS Direko.-, da Mulher, no prazo de 60 (.sessemar dias.

Y  fioiMéiijB
Av, Minas Gerais. 301 ■ Fone: (43)3904-1000 • Fax: (43) 3904-1121 • CEP aeSÒCS-díOO ^ P>ÒEÓpÍ0 ^
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Art. 8" - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
po.ssuírá a scuuinie e.struiura:

í - Comissão Direiora. composta por Presidente, Vice-
presidente. 1" Secretário c 2" Secretário:

H - Comissiio cimstiiiiída por rc.soiuçao do l^lcnário:

iil -■ Plenário.

Art. 9" - O sLipoite técnico- administrativo necessário ao
rtincionaniento do Conselho será prestado pelos òrgaos c entidades pública.s e piivadas dele
iiiiegrair.es.

Art. IO - Pica instituída a Conicrência Municipal dos
Direitos da :^'lLlll1er, órgào eolegiadü de caráter deliberativo, composto por delegados
representantes das organi/taçõcs comunitárias, sindicais c proilssionais e do.s Poderes
i-xecutivo e Legislativo do Manicij/io. que se reunirá a cada doi.s anos sob a coordenação do
Conselh.^í Municipal dos Direitos da Mulher, modianíe regimento interno próprio.

Art. 1 { -- Ds ..ieicgiidos ua Conlbrència Municipal dos
rdreiio.^ da M ilhcr seiàf cni rcimiòe.s piefiias ua.'^ insiiiuiçòcs, convocadas para este
'irn csDic sol* a do tiunselho Miiaijípal dos Dirciu).> da Miillier. on período dc
."• ! {.trima; J:u.< anteriores á c.aa da rciiür-aváo da C.rrdcrvncía. garantida a pariicipaçâcj de um
;'c!>re.se!'i2iu-, deieiiado d-: eaua ormmi/Uicào. com di.eito a voz e \ oto.

Paní^rafo I rdco. A inscrição dos !jelegado:> deverá .ser
leitú í;(0 prã.<o :!■: !^/ i dez ) dias unieriore.^í d Conlbrència.

■ k.rt. 12 - O: oipreseniante.s dos Poderes L.xecinivo e
; .gi.slaí ^:) ;:a Cernerêneia .'..iinicipaj dos Direi'.'»? da Mulher, cm número de treze, do/c dos
. ..íuis d; F:-d^T axecut: .'.' . uni do Poder !.ci;i-i.f.i'vo. sei*ào indicados pe!^.is clicles dos
:.;-peeti-v.< •'r-.;eres mcviia-.n :«nci' . en\:iuio ao • ' . ii.-eüio Municipal -.ivi? Díre.u:> da Mulher
:  • pra/' -..e • eincoi .T!i'r.'.> a re-iÜ/açá- ' . .i t "i iüejêneiit.

ci-.i .MulPvr:
\rt. 1.1 ~ Cuj: ;i ea; à Coulerèneia .Víunieipal do.s Direitos

1 - ]-ixar as dírciri/es gerais das políticas municipal.^
diieeionadas à niulher no bicmo subseqüente ao de sua realizaçao:

li - Eleger os represeniamcs cíclivos c suplentes da
sociedade ci-. il no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher:

ill - .Avaliar c reíbmiular as dcci.sòes administrativas do
Conselhv-) Mimicip.ii do.s l^irciios da MuDier, quando provocada:

í\
: V - .Aprovar seu regimenitAmternü: «.

V - Aprovar e dar publicidadb as suas rcsojj^j^SSB^^^^
serão registradas ein docon":ei •;.) final. \\ '

EooEÉiie-v. ívlinas Gerais. 301 • Fone; (43)3904-1000 • Fax; (43) 3904-1121 • CEP BSàoP-OOO PrOiEÉpie
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Art. 14 - O Rcgiincnui Interno thi Cunferência Municipa!
cios Direitos da Mulher dispurá sobre a forma do prúco.s.-;o eleitoral dos reprc.scnianlcs da
sociedade civil no Conselho .Vkinicipa] dos Direiios ua Mulher.

orçamentária do Mimicípio.
Art. 15 • .A.- JcspcNas correi-ão por conta do dotação

Art. 16 •- l iea ( i-fisclho .Municipal dos Direitos da
Mulher ••csj^onsávci por viabilizar recui'sos para j'-roiiramas, proJciDà e Lit!vidade.s por
cie aprovados perante as insiiiuiçõc.s públicas c priv.id.u^.

Art. 17 - O hvceuiivf. Municipa! dar.á posse ao 1°
( onselho Municipal dos Direitos da Mulher no pra/u de 3í! {trinta) dias. a eonii-.r da data da
oíeiçàü dos membros do Con:.cliio.

Art. 18 - Para rcalixaçào da T' Conferência .Municipal dos
!;irciios d.-i Mi.lher será iii.sdt :;da pelo Poder 1:nccuií\o Municipal, no prazo ic 30 {irinta) diu-S
da ediçà.i da pro.senie Lei. iir.:;} comissão organizadora rcspomntve! pela cons ocaçào. denniçào
vi'" cror.ogrnnin e .sua reali/açao. medianic elaboração de. regimento interno, com doi.s
í ; <:rnhn < Puder Hxeciui .t u um repre.senlante da .sncicdiílc civil local.

Art. 19 - I-sta ÍlcI ijUiarã eiii \ieur na dai;; de .sua
;>..:bÍie:ivno. .evogiida.s as Jisj ̂ i.siçòe.s em conirário. ^

Gabliíetc do Prcde\ií}.\03\de n.iarçkrde 20C6.

V  \( V
CtlnnÍTixX£-Onto^ni ̂Bernardo
l^rociirsdbr Gçrai dõ Município

\

n  \ \Prçlcito
\ \ L \
'{ \ PROMUà.GÃÇAO

ProiTiuígp^n/ data a Lei
C. PrQG''hiO.

'v •vyfaiz"

ttOttaUBUlIBaHRMiviir.as Gerais. 3ü'l • Fone: (43)3904-1000 • Fax: (43) 3904-1121 • CEP 86300-000 PreCÉpÃO
•■■imai! ■í;rnRlioprocopio@carnelloprocopio.pr.gov.br • www.cornelioprocopio.pr.gov.br


