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DECRETO n.º162/2015-GAB/PMA, de 15 de setembro de 2015 
 

Dispõe sobre a convocação da 1ª 
Conferência Municipal dos Direitos da 
Mulher e dá outras providências.  

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 
 
Considerando o Decreto Federal de 30 de março de 2015, que convocou a 4ª 

Conferência Nacional de Política para as mulheres.  
 
DECRETA:  
 
Art. 1º - Fica convocada a 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, 

a ser realizada no dia 30 de setembro de 2015, das 08h00min às 14h00min, nas dependências 
do Centro Folclórico Lagostão.Com o tema: “Mais direitos, participação e poder para as 
mulheres”, que será dividido nos seguintes 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 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, estadual e federal: avanços e desafios”;  

III - “sistema político com participação das mulheres e igualdade: recomendações”;  
IV - “Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres: subsídios e recomendações”.  
 
Art. 2º - A 1ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres será presidida 

pelo Secretário de Assistência Social e à Comissão Organizadora, caberá a Coordenação da 
supracitada Conferência.  

Parágrafo único. O Regimento disporá sobre a organização e o funcionamento da 
1ª Conferência Municipal de Políticas,  

 
Art. 3.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 15 de agosto de 2015, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 15 de setembro de 2015 

 
 

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Afuá 

 
 

 

 

 

 

PUBLICADO 
EM 15/09/2015 

 
KEILA ROSA GONÇALVES 
Assessora Técnica – DRH 
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