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Resolução n° 003, de 08 de agosto de 2013. 
 

Dispõe sobre as a lterações da Lei nº 5.844 de 11 de agosto 
2011, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da 
Mulher e Institui o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e 
dá outras providências. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, em Reunião Ordinária realizada em 06 de 
agosto de 2013, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal nº 5.844/2011 
que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Mulher e institui o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher e dá outras providências, e;  

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988;  

CONSIDERANDO a Lei “Maria da Penha”, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que 
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 
§ 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o 
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 7.353, de 29 de agosto de 1985, que Cria o 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 17.504 de 11 de janeiro de 2013 que cria no 
âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM. 

CONSIDERANDO as Orientações para a Constituição de Secretarias de Políticas para 
as Mulheres, manual dirigido aos/às gestores/as públicos/as de todo o país, em especial 
aos/às prefeitos/as, vice-prefeitos/as e governadores/as que têm interesse em promover 
políticas para as mulheres, integradas e articuladas em seus estados e municípios; 

RESOLVE 

Art. 1º Encaminhar a Minuta das Alterações da Lei nº 5.844 de 11 de agosto 2011, que 
dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Mulher e Institui o Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher e dá outras providências, para Secretaria Municipal de Assistência Social 
para análise, parecer e encaminhamentos necessários.  

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 
Cascavel, 08 de agosto de 2013. 

 
 
 

Inês de Paula 
Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

 


