
DECRETO Nº 1490-01/2021 

 

 Aprova o Regimento Interno 

do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher - COMDIM 
 

 

 
JOÃO  HENRIQUE  DULLIUS,  Prefeito  Municipal   de   Cruzeiro   do 

Sul/RS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação 
vigente, especialmente em conformidade com as disposições contidas na Lei 
Orgânica Municipal; 

   
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica aprovado, nos termos da Lei nº 1.279-02/2014, o Regimento 
Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM, 
constante no Anexo Único deste Decreto.  
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO, 06 de outubro de 2021. 
 

 

     JOÃO HENRIQUE DULLIUS 

                       Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se.  
 
 

VOLMIR ALOÍSIO DULLIUS 

Sec. Administração e Finanças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul 

 

COMDIM - Conselho Municipal dos Direitos 

da Mulher 

 
 

 

Regimento Interno 

 

CAPÍTULO I 

 

Da Instituição e Definição 

 

 Art. 1° O presente Regimento Interno tem por finalidade definir a estrutura, o 

funcionamento e a competência dos órgãos do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher de Cruzeiro do Sul RS - COMDIM, nos termos da lei municipal n°1279-

02/2014. 

 Art. 2° O COMDIM, criado nos termos da lei municipal, é órgão permanente, 

propositor, consultor, fiscalizador, normativo e deliberativo, no que se refere às 

matérias pertinentes aos direitos da mulher. 

 

CAPÍTULO II 

Da Competência 

 

 Art. 3° Compete ao COMDIM 

 I - Eleger por voto direto dentre os membros do Conselho, a diretoria; 

 II - Assessorar o governo municipal, emitir pareceres e acompanhar a 

elaboração e execução de programas que digam respeito à mulher e a defesa de 

suas necessidades e direitos; 

 III - Sugerir ao poder executivo projetos que contemplem a questão de 

gênero; 

 IV - Estabelecer critérios para o emprego dos recursos destinados aos 

projetos que visem implementar e ampliar os programas de interesse das mulheres; 



 V - Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias 

relativas a discriminação da mulher; 

 VI - Manter canais permanentes de comunicação com os movimentos de 

defesa dos direitos da mulher apoiando o desenvolvimento de grupos autônomos do 

Município; 

 VII - Criar comissões técnicas temporárias e permanentes para melhor 

desempenhar as funções do Conselho; 

 VIII - Propor o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher. 

 

CAPÍTULO III 

Da Composição 

 

 Art. 4° O COMDIM será constituído por 10 (dez) membros, 5 (cinco) titulares 

e 5 (cinco) suplentes, representantes da sociedade civil organizada envolvidas com 

o desenvolvimento de políticas e ações em defesa da mulher, e 10 (dez) membros, 

5 (cinco)  titulares e 5 (cinco) suplentes, representantes do Poder Público local, 

assim discriminados: 

 I – 5 (cinco) representantes da sociedade civil e respectivos suplentes, com a 

seguinte representação: 

 a) Um representante do Hospital São Gabriel Arcanjo; 

 b) Um representante do Sindicato de Trabalhadores Rurais do município; 

 c) Um representante da ASCAR-EMATER; 

 d) Um representante da Associação das Artesãs de Cruzeiro do Sul; 

 e) Um representante da ONG Casa de Passagem; 

 II - 5 (cinco) representantes do Poder Público local e respectivos suplentes, 

sendo: 

 a) Um representante da Secretaria da Saúde; 

 b) Um representante da Secretaria de Habitação e assistência social; 

 c) Um representante da Secretaria de Educação; 

 d) Um representante do Conselho Tutelar; 

 e) Representante da Brigada Militar. 

 

 



CAPÍTULO IV 

Dos Órgãos de Apoio 

 

 Art. 5° O COMDIM poderá criar comissões técnicas temporárias e 

permanentes para melhor desempenhar as funções do Conselho, que constituirão 

os órgãos de apoio. 

 

CAPÍTULO V 

Da Organização Interna 

 

 Art. 6° O COMDIM terá a seguinte organização interna: 

 I - Plenário; 

 II - Diretoria: 

 a) Presidente; 

 b) Vice-presidente; 

 c) Secretária; 

 d) Secretária executiva. 

 III - Comissões constituídas por resolução do Plenário.  

 

Seção I 

Do Plenário 

 Art. 7° O plenário do COMDIM é seu órgão deliberativo máximo e composto 

de conselheiros titulares e suplentes que deverão ter sido indicados pelos órgãos e 

entidades que representam nos termos da Lei Municipal. 

 § 1° O mandato das conselheiras será de 2 (dois) anos permitida a 

recondução para mesma função. 

 §2° Em caso de afastamento temporário ou definitivo da titular, 

automaticamente assumirá suplente, com direito a voz e voto, devendo a entidade 

indicar nova suplente. 

 §3° As conselheiras representantes das entidades e órgãos não 

governamentais e as conselheiras representantes do governo, serão indicadas 

mediante Ofício dirigido ao COMDIM. 

 §4° Os membros suplentes terão assegurado o direito de voz e voto nas 

reuniões, mesmo na presença das titulares. 



 §5° Todas as ausências de titulares deverão ser justificadas. 

 §6° Ausência não justificada da representante a três reuniões Ordinárias 

consecutivas ou a cinco reuniões intercaladas consecutivas, resultará na sua 

automática exclusão, sendo substituída pela respectiva suplente. 

 Art. 8° Compete aos conselheiros: 

 a) Comparecer às reuniões extraordinárias e extraordinárias do COMDIM; 

 b) Sugerir os pontos de pauta para realização das reuniões; 

 c) Votar a ser votado para integrar a mesa diretora do COMDIM; 

 d) Representar o COMDIM, quando designado por seu plenário; 

 e) Requerer a convocação das reuniões extraordinárias do Plenário, sempre 

que houver assuntos urgentes que dependam da sua deliberação, mediante 

anuência da maioria absoluta de seus membros; 

 f) Apresentar projetos de trabalhos e formular noções e proposições no 

âmbito de competência do COMDIM; 

 g) Propor e deliberar sobre a criação de comissões temáticas e/ou grupos de 

trabalho; 

 h) Propor alteração parcial ou total deste regimento interno, mediante 

requerimento firmado pela maioria absoluta (50% + um) de seus membros; 

 i) Promover articulação permanente com entidades ou órgãos que 

representam; 

 j) Quando houver conferências regionais, estaduais, que além do COMDIM, a 

coordenadoria da mulher do município também possa ser o órgão competente para 

poder realizar a mesma, caso o COMDIM não o queira, assim fazer. 

 Art. 9° O plenário da COMDIM é soberano para proceder à destituição da 

Mesa Diretora caso esta atue de forma prejudicial ao desenvolvimento das 

atividades do mesmo, respeitando o critério da maioria absoluta de votos, mediante 

a aprovação por fórum qualificado de dois terços do Plenário. 

 

Seção II 

Da Mesa Diretora 

 Art. 10 O COMDIM terá Mesa Diretora composta, no mínimo, por: 

 I- Presidente; 

 II- Vice-presidente; 

 III- Secretária; 



 IV- Secretária Executiva. 

 Art. 11 A mesa diretora do COMDIM será eleita em plenária de sessão 

ordinária, chamada com pauta específica para este fim, devendo o mandato ter 

prazo coincidente com o prazo da implantação ou renovação do COMDIM. 

 Art. 12 Compete à mesa diretora do COMDIM: 

 I - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, com antecedência 

mínima de 72 horas; 

 II - Comunicar às entidades e órgãos, quando da ausência injustificada, por 

três sessões consecutivas ou cinco intercaladas, das representantes titulares 

designadas; 

 III - Certificar-se e comunicar ao plenário a frequência das conselheiras e 

opinar sobre a convocação de suplente; 

 IV - Manter contatos junto aos órgãos públicos em nível Federal, Estadual ou 

Municipal e com entidades em geral, relacionadas às causas das mulheres; 

 V - Apresentar, anualmente relatório das atividades do COMDIM ao pleno; 

 VI - Cumprir e fazer cumprir as deliberações do COMDIM. 

 

Subseção I 

Da presidente 

 

 Art. 13 Cabe à presidente do COMDIM: 

 I - Coordenar as sessões ordinárias e extraordinárias; 

 II - Representar o COMDIM delegar representantes, quando necessário, 

sendo que, na hipótese de delegação permanente, deve haver consulta prévia ao 

pleno; 

 II - Solicitar ao executivo municipal, providências e recursos necessários ao 

atendimento dos serviços do COMDIM; 

 IV - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno; 

 V - Firmar as correspondências emitidas pelo COMDIM, junto com a 

secretária. 

Subseção II 

Da Vice-presidente 

 

 Art. 14 Compete a vice-presidente: 



 I - Substituir a presidente na sua ausência; 

 II - Colaborar para o desempenho das tarefas e atividades da Presidência. 

 

Subseção III 

Das Secretárias 

 

 Art. 15 Compete à Secretária: 

 I - Elaborar a ata das reuniões do COMDIM; 

 II - Organizar a correspondência dirigida ao COMDIM, bem como, prestar 

contas, no início de cada reunião, da correspondência recebida e expedida; 

 III - Atualizar e organizar fichários notas da imprensa e documentos no 

âmbito das atribuições do COMDIM; 

 IV - Dar publicidade às entidades do cronograma de atividades do COMDIM; 

 V- Executar as deliberações do COMDIM; 

 VI- Firmar as correspondências junto com a presidenta. 

 Art. 16 Compete à Secretária Executiva: 

 I - Assessorar a mesa diretora na preparação das pautas das reuniões; 

 II-Promover medidas necessárias ao cumprimento das decisões do COMDIM; 

 III- Delegar competências de sua responsabilidade; 

 IV - Solicitar junto ao poder Público Municipal o suporte necessário ao 

funcionamento do COMDIM, das Comissões, ouvida a mesa diretora; 

 V- Colaborar para o desempenho das tarefas e atividades da Presidência. 

 

Seção III 

Das Comissões Técnicas Temporárias 

 

 Art. 17 As comissões temáticas terão caráter temporário e serão compostas 

no mínimo de três conselheiras, funcionando com a finalidade de assegurar o 

desenvolvimento de políticas no campo da Saúde da Mulher, prevenção à violência 

e assistência e abrigo às vítimas, política de educação, de trabalho, de habitação, 

de lazer, de cultura e de outras que houverem. 

 Parágrafo único Cabe às comissões temáticas: 



 I - Debater e elaborar um programa de trabalho a ser encaminhado à mesa 

diretora do COMDIM, que o submeterá ao plenário visando a sua aprovação e 

encaminhamentos; 

 II – Assessorar-se de técnicos e representantes de entidades, a fim de 

contribuir para encaminhamento de suas tarefas; 

 III - Solicitar à mesa diretora o acompanhamento do trabalho desenvolvido 

pela comissão, bem como, requerer auxílio para o desempenho de suas funções; 

 IV - Eleger uma relatora dos atos da comissão. 

 

Seção IV 

Dos Grupos de Trabalho 

 

 Art. 18  Os grupos de trabalho (GT's) serão criados a partir de necessidades 

específicas, a fim de assegurar a presença do COMDIM em atividades ou eventos, 

de caráter temporário. 

 Parágrafo único Compete aos GT's debater elaborar propostas que serão 

encaminhadas para aprovação do Pleno. 

 

CAPÍTULO VI 

Da Instituição e Definição 

 

 Art. 19 O COMDIM reunir-se-á uma vez a cada sessenta dias, 

ordinariamente. 

  §1° Para realização das reuniões ordinárias e extraordinárias, o COMDIM 

deverá contar com o coro mínimo de 6 (seis) conselheiras. 

 §2° Não havendo quórum, a reunião ganhará caráter informal, deixando de 

ser deliberativa, devendo suas discussões serem assentadas também em ata para 

deliberação na próxima reunião ordinária. 

 Art. 20 As conselheiras poderão manifestar-se sobre todos os assuntos 

respeitando a ordem da pauta e de ordinária. 

 Art. 21 As reuniões do Pleno do COMDIM funcionarão da seguinte forma: 

  I - Abertura e verificação do número de presentes com direito a voto; 

 II - Apresentação, discussão e aprovação da ata da reunião anterior; 

 III - Discussão e deliberação da plenária sobre a matéria da pauta; 



 IV - Indicação de pauta para reunião subsequente; 

 V - Informes e assuntos gerais. 

 Art. 22 As convocações para as reuniões Ordinárias serão feitas mediante 

calendário elaborado e aprovado previamente pelo pleno. 

 Art. 23 As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas com prazo 

mínimo de 48 horas pela presidente do conselho. 

 Art. 24 Estando presente à reunião a titular e a suplente da entidade ou 

órgão da administração municipal, na hora da deliberação, apenas a titular tem 

direito a voto, resguardado o direito de voz a ambas. 

 Art. 25 Nas reuniões do COMDIM, além dos conselheiros titulares e 

suplentes, poderão fazer uso da palavra representante de órgãos ou entidades e 

pessoas, de forma individual, desde que devidamente convidadas pelo conselho ou 

que tenham solicitado a mesa diretora, apresentadas ao plenário. 

 Art. 26 Nas reuniões ordinárias poderá o pleno do COMDIM discutir e 

deliberar sobre a matéria estranha à ordem do dia por solicitação de uma das 

conselheiras, justificando a urgência e a necessidade inerente de apreciação, desde 

que a providência seja devidamente aprovada por maioria simples entre 

conselheiros titulares presentes. 

 

CAPÍTULO VII 

Das Disposições Finais 

 

 Art. 27 Caberá à conselheira titular articular-se com a conselheira suplente, a 

fim de assegurar o quórum às reuniões em que não se fizer presente. 

 Art. 28 O COMDIM poderá solicitar a colaboração de entidades, pessoas 

e/ou especialistas para participarem da elaboração de estudos, proferirem palestras 

ou prestar esclarecimentos que se fizerem necessários ao pleno desempenho das 

tarefas do COMDIM. 

 Art. 29 O COMDIM poderá contratar estudos técnicos indispensáveis ao 

correto desempenho das suas atribuições específicas, junto à área pública e 

privada, de conformidade com a legislação reguladora do assunto. 

 Art. 30 O presente Regimento Interno poderá ser alterado parcial ou 

totalmente através de propostas encaminhadas por qualquer das conselheiras, 

observado o quórum de dois terços das conselheiras com direito a voto. 



 Art. 31 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo pleno do 

COMDIM. 

 Art. 32 O presente Regimento, após aprovado em Plenário e publicação do 

Decreto Municipal entra em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial 

do Município.  

 

 

Anelise Assmann 

Presidente COMDIM 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher  

 

 

 

  

 


