
                                                                            

II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 

NÃO-ME-TOQUE/RS 

 

Regimento Interno 

 

Capítulo I – Da Definição, dos Objetivos e do Temário 

 

Art. 1° - A Conferência Municipal de Política para as Mulheres é o Foro Municipal 

onde se realiza a análise, discussão e elaboração de propostas sobre a Política Pública 

para Mulheres, no município de Não-Me-Toque, com a participação de todos os 

segmentos da sociedade. 

Parágrafo único – A II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres realizar-se- 

á no dia 21 de agosto de 2015, no Centro de Referências de Assistências Social - CRAS, 

das 13hs às 17hs.  

 

Art. 2° - A II Conferência Municipal de Política para as mulheres tem como objetivo 

geral discutir o fortalecimento da política municipal para as Mulheres e como objetivos 

específicos: 

I - Promover, qualificar e garantir a maior participação das mulheres na sociedade; 

II - Fortalecer a relação entre o governo e a sociedade civil para maior efetividade na 

execução e controle da Política municipal para as Mulheres; 

III - Estimular a criação e o fortalecimento das organizações feministas e de mulheres, 

conselhos municipais, organismos governamentais e planos municipais para as 

mulheres; 

IX - Discutir e elencar recomendações para um Sistema Político com participação das 

mulheres e com igualdade de direitos; 

 
Art. 3° - O tema da II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres será: Mais 

direitos, participação e poder para as mulheres, tendo como eixos temáticos: 

 I – Contribuição dos conselhos dos direitos da mulher e dos movimentos feministas e 

de mulheres para a efetivação da igualdade de direitos e de oportunidades para as 

mulheres em sua diversidade e especificidades: avanços e desafios;  

II – Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para as mulheres no 

âmbito municipal e estadual: avanços e desafios;  

III – Sistema político com participação das mulheres e igualdade: recomendações; e  

IV – Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: subsídios e recomendações. 

 

Art. 4º - A II Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres deverá propiciar o 

debate amplo e democrático e seu relatório final deverá refletir a opinião da sociedade, 

em especial das mulheres, expressa em todas as etapas do processo da Conferência 

Municipal. 

 

Capítulo II – Da Organização de Conferência: 

 

Art. 5° - São membros da II Conferência Municipal de Política para as Mulheres: 

- Participantes: Público em geral. 

- Delegadas: Todas as mulheres participantes serão consideradas delegadas. 

 



                                                                            

Art. 6° - O período de credenciamento será das 13hs as 13:30hs, no dia 21 de agosto de 

2015 

 

Art. 7° - Todos os membros da II Conferência Municipal de Política para mulheres terão 

direito a voz, podendo manifestar-se verbalmente ou por escrito durante os debates; 

1° - Somente os Delegados terão direito a voto; 

 

Capítulo III – Da realização da Conferência: 

 

Art. 8° - O tema da Conferência será apresentado por Conferencista. A Conferência 

magna terá duração de 40mim. 

§
 
1° - Ao término dos painéis a Coordenação da Mesa abrirá espaço, para a Plenária se 

manifestar, promovendo os debates, com duração de 15 mim. 

 

Art. 9° - Os grupos de trabalho serão organizados conforme o número de registros na 

pasta que os participantes receberam no credenciamento, para o aprofundamento da 

discussão do temário e proposições ao Relatório Final; 

 

Art. 10° - Cada Grupo de Trabalho contará com uma coordenadora escolhida pela 

comissão organizadora e uma relatora escolhida pelo grupo, dos quais devem 

compatibilizar o resultado das discussões e apresentar a plenária ao final dos trabalhos; 

 

 

Capitulo IV – Da Plenária Final: 

 

Art. 11° - A Plenária Final tem por objetivo aprovar as Propostas Finais, produto da 

Sistematização dos trabalhos dos grupos, que serão apresentados pelas relatoras dos 

grupos; 

§ 1° - No decorrer da leitura as Propostas Finais, os pontos que não forem destacados 

serão considerados aprovados por unanimidade, pela Plenária; 

§ 2° - As propostas de alteração do Relatório deverão ser encaminhadas por escritos à 

mesa Coordenadora, a qual submeterá à aprovação da Plenária, agrupado por eixos. 

§ 3° - Os propositores dos destaques terão 2min para a defesa do seu ponto de vista. 

Após esse tempo, a Mesa Coordenadora, concederá ou não, o direito de réplica após 

cada fala e decidirá o momento adequado para encaminhar a votação. 

§ 4° - Durante o período de votação, no qual somente votam as delegadas, serão votadas 

as questões de ordem. 

§ 5° - Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Coordenadora da Plenária Final. 

 

Capítulo V – Dos Delegados: 

  

Art. 12 – A Plenária, ao final dos trabalhos, deverá nomear duas delegadas e suas 

suplentes, respeitando a paridade entre representantes governamentais e da sociedade 

civil para a V Conferência Estadual das Políticas para as Mulheres. 

 

Capitulo VI – Das Disposições Gerais: 

 

Art. 13 – Os casos omissos serão resolvidos pela Plenária da II Conferência Municipal 

de Política para as Mulheres. 


