
ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA DE VEREADORES DE CHAPADÃO DO LAGEADO

RESOLUÇÃO Nº061/2021 de 04.11.2021.

"Institui e denomina a Galeria de
Mulheres Vereadoras da Câmara
Municipal".
 

          A PRESIDENTA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO
LAGEADO, Estado de Santa Catarina em conformidade com o Art. 45. inciso VII do Regimento
Interno.Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou
e eu promulgo a presente Resolução: 
 
Art. 1º Fica instituída e denominada de Lilás a galeria das Mulheres Vereadoras no "hall" de
entrada da Câmara Municipal de Chapadão do Lageado no "Edifício Alberto Stein", com a
finalidade de contribuir com o processo de reconhecimento da importância da participação da
mulher nos aspectos social e político.  
§1º. É obrigatória a colocação dos quadros com a foto das mulheres ex-Vereadoras,  de forma
padronizada, indicando a data de início e fim de mandato, bem como partido político, na galeria
instituída e denominada no Art. 1º. 
§2º O dispositivo do parágrafo anterior, será aplicado a toda Mulher Vereadora eleita desde a
sua criação, que exerceram o mandato por pelo menos 01 (um) dia no cargo, que deverá ser
comprovado pelo departamento competente da Câmara Municipal.

Art. 2º  Quando a Mulher Vereadora eleita, tiver cumprido no mínimo o tempo de um dia de
exercício do cargo, deverá encaminhar a presidência da Câmara os documentos previstos no
§1º  do artigo anterior, para que se providencie a confecção do quadro, nos padrões já existentes
e afixá-lo no local apropriado. 
Parágrafo Único: É vedada a retirada de quadros ou de todo o conjunto da galeria, sem prévia
autorização legislativa.

Art. 3º  As despesas com a execução da presente resolução serão cobertas pela dotação do
orçamento vigente.

Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Chapadão do Lageado, 04 de novembro de 2021.

Cleide Joanita Machado Franzen
 


