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LEI No 184/2015 	 Cocal de Teiha - PI 29 de niaio de 2015. 

"Cria o Conseiho Municipal dos Dfreitos da 

Mul/zer e dá oufrasprovidncias." 

A EXCELENTISSfMA SENHORA PREFE1TA MUNICIPAL DE COCAL DE 

TELI]A, ESTADO DO PIAUJ, ANA CELIA DA COSTA E SILVA, nas atribuiçoes que 

lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte 

Lei: 

Art. 10 - Fica criado o Conseiho Municipal dos Direitos da Muiher, urn órgão 

autônomo, normativo e consultivo, corn a finalidade de elaborar e implementar, em todas as 

esferas da Adrninistraçâo do Municipio de Cocal de Telha, polIticas pi'iblicas sob a ótica de 

género, para garantir a igualdade de oportunidades e de direitos entre homens e muiheres, de 

fonna a assegurar a população ferninina opleno exercicio de sua cidadania. 

Art. 20 - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Muiher tern as seguintes cornpetências: 

I - desenvolver ação integrada e articulada corn o conjunto de Secretarias Municipais e 

demais órgãos püblicos para a implementaçâo de politicas püblicas comprometidas corn a 

superação dos preconceitos e desigualdades de gênero; 

II - prestar, quando solicitado, assessoria ao Poder Executivo Municipal, emitindo 

pareceres, acompanhando a elaboração e a execução de programas de govemo no ãrnbito do 

MunicIpio, bern como opinar sobre as questôes referentes a cidadania da mulher; 

III - estirnular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condiçôes em que vivem as 

muiheres na cidade e no campo, propondo polIticas püblicas para eliminar todas as formas 

identificáveis de discrirninacao; 

IV - estirnular e desenvolver pesquisas e estudos sobre a produçAo das muiheres, 

construindo acervos e propondo polIticas de inserçao da mulher na cultura, para preservar e 

divulgar o patrirnônio histórico e cultural da muiher; mv,  
V - fiscalizar e exigir o cumprimento da legislaçâo em vigor relacionada aos direitos 

assegurados da muffler, em especial quanto a Lei "Maria da Penha"; 
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VI - sugerir a adocAo de medidas nomiativas para modificar ou derrogar Leis, 

regularnentos, usos e práticas que constituam discrirninaçöes contra as mulheres; 

VII- sugerir a adoçâo de providência Legislativa que vise a eliminar a discrirninaço de 

sexo, encarninhando-a ao poder pblico competente; 

Vu - prornover intercárnbios e firmar convénios ou outras formas de parcerias corn os 

poderes Municipais, Estaduais, Federais e intemacionais, püblicos ou particulares, visando a 

obtencào de recursos, equipamentos e pessoal, objetivando o meihor atendimento de suas 

finalidades; 

IX - manter canais permanentes de diálogo e de articulacAo corn o movirnento de 

muiheres ern suas várias expressôes, apoiando as suas atividades sern interf'erir em sell conteildo 

e onentaçäo própria; 

X - receber, exarninar e efetuar denáncias que envolvam fatos e episódios 

discrirninatórios contra a muiher, encarninhando-as aos órgàos competentes para as 

providências cabIveis, além de acompanhar os procedimentos pertinentes; 

XI - prestar acompanhamento e assistência juridica, psicológica e social as muiheres 

vItimas de violência, de qualquer faixa etãria. 

Art. 30  - As Sessôes do CONSELBO serào püblicas, salvo disposiçöes ern conlrário. 

Art. 4° - Jntegrará a estrutura do Consetho Municipal dos Direitos da Muiher urn 

Consetho Deliberativo corn 08 integrantes e 08 suplentes, escothidos enire pessoas que tenham 

contribuldo de forma significativa em beneficio dos direitos da muiher, norneados pelo Prefeito 

Municipal, corn rnandato de 02 anos, podendo ser reconduzidos por igual periodo. 

§ 1 0  - A escoiha dos integrantes do Conseiho Deliberativo conternplará as diversas 

expressôes do movimento organizado de muiheres, representantes de redes feministas, de fóruns 

regionais de muiheres, de forum de muiheres negras, de nilcleos de estudos de gOnero das 

universidades, de instituiçoes de classe, de sindicatos, de partidos politicos e de órgãos piblicos, 

dentre outros. 
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