
  

CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER (CMM) 

DADOS DO CONSELHO 

ENDEREÇO: Rua Padre Rolim, n° 40, Maurício de Nassau, Caruaru-PE 

EMAIL: cmmcaruaru2021@hotmail.com     

TELEFONE: (81) 3724-8600  FUNCIONAL:  (81) 9.8384-4568 

DATA DO INÍCIO DO MANDATO DA PRESIDENTE: 11/02/2019 

 

APRESENTAÇÃO 

 

Compete ao Conselho Municipal da Mulher : 

I. Elaborar o seu Regimento Interno, no prazo de sessenta (60) dias após a sua 

instalação, estabelecendo regras e normas para o seu cabal funcionamento; 

II. Formular diretrizes e propor políticas públicas de equidade de gênero em todos 

os níveis da Administração Pública Direta e Indireta; 

III. Propor e deliberar sobre critérios para aplicação de recursos e acompanhar, 

junto aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, a definição da dotação 

orçamentária a ser destinada para execução de políticas de gênero; 

IV. Estimular e apoiar o estudo e o debate sobre a realidade da mulher no 

Município de Caruaru; 

V. Manter integração com instrumentos de controle social destinados à definição 

orçamentária, a fim de garantir a implementação de diretrizes e critérios sobre a 

destinação de recursos; 

VI. Promover articulação com outros Conselhos setoriais, para discussão de política 

municipal de gênero; 

VII. Monitorar a execução da Política Pública Municipal que vise garantir os 

direitos das mulheres; 

VIII. Fiscalizar ações do Poder Executivo relativas às políticas de gênero e propor 

medidas com o objetivo de eliminar todas as formas de violência e /ou 

discriminação contra a mulher;  

IX. Fiscalizar a execução da Política Municipal que assegure os direitos das 

mulheres, nas esferas governamentais e não – governamentais; 
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X. Organizar e realizar a Conferência Municipal da Mulher; 

XI. Acompanhar e opinar sobre a elaboração de programas sociais, assim como 

sobre legislações que digam respeito ao interesse da mulher; 

XII. Denunciar, bem como receber e examinar denúncias relativas à discriminação 

da mulher, também em relação a violação dos seus direitos, desde que com sua 

anuência, encaminhando - as aos órgãos e/ou serviços competentes, para as 

providências cabíveis, acompanhando sua apuração; 

XIII. Solicitar aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais certidões, 

atestados, informações, cópias de documentos e de expedientes, ou processos 

administrativos; 

XIV. Promover intercâmbios com organismos nacionais e internacionais, públicos e 

privados, com o objetivo de implementar as políticas do Conselho Municipal da 

Mulher; 

XV. Instalar comissões temáticas, quando se fizer necessário; 

XVI. Prestar contas dos recursos financeiros do Conselho Municipal da Mulher, 

anualmente, em assembleia própria, devidamente convocada para esse fim. 

 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

 

A composição do Conselho Municipal da Mulher fica assim distribuída: (NR) 

 

I. 06 (seis) representantes do Poder Público Municipal, por meio dos órgãos que 

tratam das políticas públicas para mulheres no âmbito da saúde, educação, 

direitos humanos, desenvolvimento rural e planejamento; 

II. 06 (seis) representantes da Sociedade Civil organizada que tenha atuação de 

mulheres, com mulheres e para mulheres; 

 

As Secretarias representantes do governo são: SPM, SDSDH, SMS, SEDUC, 

SEPLAG e SUDER; 

 

Representantes da Sociedade civil são: ACACE, UNEGRO, COOPERATIVA ARTE 

DO FUXICO, ROSA DE SARON, AFRO ILÊ DANDARA e MOVIMENTO DAS 

MULHERES TRABALHADORAS RURAIS (MMTR). 

 

 


