
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA iIIUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

DECRETO N.3012020, DE t6 DE irARçO DE 2020.

Dispõe sobre a Convocação da 1o Conferencia

Municipal dê Politicas P,:rblícas paÍa as

llulheres.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE DUAS ESTRADAS no uso das atribuições que the são

conferidas ê considerando a convocaÇão da 50 Conferência Estadual de Politicas paÍa as Mulheres

da ParaÍba,

DECRETA:

Art. ío Fice convocada a 10 Conferência Municipal de Politicas Publicas pere as Mulherês, a

ser realizada na cidade de Duas Estradas - PaÍaíba, até a data de 30 de abril de 2020, sob a

coordenaçáo da Coordenadoria de Politicas Publicas para âs Mulheres ê Oiversidade dê Gênero

(CPPMDG) e do Conselho Municipal de Direitos da Mulher (CMDM), com o objetivo de garantir,

fortalecer e ampliar a formulaçâo e e execuÉo de Politicas Publicas de direitos das mulheres, com

vistas ao ênfrentamento a todas as formas de violência, bêm como facilitar a participaçáo, a inclusâo,

o trabalho, e autonomia social, econômica, politicâ e cultural das mulheres no municÍpio.

Art.20 A 10 Conierencia Municipal de Politicas Publicas para as Mulheres terá como tema

"Garantias e Avanços de Direitos das Mulheres: Democracia, Respeato, Diversidade e Autonomia",

que será dividido nos seguintes êixos temáticos:

I - 'A Politica Nacional para as Mulheres: Avanços e desafios e o papel do Estado na gestâo

das poliücas para as mulheres"i

ll - "O sistema Nacional de Politicâs para as Mulheres: Propostas de Estrutura, inter-relaçÕes,

instrumentos de gestáo, recursos, política nacional de formação, estratégias de institucionalizeçáo,

regulamentaÉo e implementação do sistema";

lll -'Politicas Publicas Têmáticas para as Mulheres: Avanços e desafios e enfrêntamento às

violências, saúde integral, trabalho, autonomie econômica, participaÉo nos espaços dê poder e

decisão, educaÉo para a igualdade e diversidade".

AÍt. 30 Este Dêcreto entra em vigoÍ na data de sua publicaçáo.



GABINETE DA PREFEITA DO llUNlClPlO DE DUAS ESTRADAS, em 16 de março de 2020.

ffi
JOYCE RENALTI FEUX NT'INES

P''{qlElyIfs!ry!


