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DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2018 

01 de fevereiro de 2018 

 

 

 

Dispõe sobre a criação da Medalha Mulher 

Cidadã Joseense. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA O 

SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO: 

 

Art. 1° Fica instituído no âmbito do Município de São José dos Campos, a 

Medalha de Mérito Mulher Cidadã Joseense, a ser conferida as mulheres que se destacarem em 

defesa dos direitos da mulher, em suas mais diferentes áreas ou segmentos de atuação.  

§ 1º As indicações das homenageadas deverão ocorrer na proporção de 01 

(uma) por Vereador e encaminhadas à Mesa Diretora da Câmara, acompanhadas de seu 

respectivo curriculum vitae e das correspondentes justificativas, até a primeira quinzena do mês 

de fevereiro de cada ano.  

§ 2º As indicações deverão ser aprovadas pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 

Vereadores, devendo ser concedidas às mulheres homenageadas dentro da respectiva legislatura, 

sendo vedada a entrega na legislatura subsequente.  

Art. 2º A Medalha Mulher Cidadã Joseense será conferida anualmente durante 

a Sessão Solene especialmente convocada para esta finalidade, a realizar-se na primeira 

quinzena do mês de março, juntamente com as atividades de comemoração do dia Internacional 

da Mulher, sendo que a mulher homenageada deverá comparecer pessoalmente para o 

recebimento desta honraria.  

§ 1º Durante a Sessão Solene, referida no caput, deverão ser promovidas 

atividades culturais diversas, em especial, apresentações teatrais, musicais e de poesias, dentre 

outras, sem que disso resulte ônus aos cofres públicos.  

§ 2º As mulheres representantes de instituições, entidades, associações e 

movimentos populares, poderão fazer uso da tribuna por até 3 (três) minutos cada, com o 

objetivo de abordagem de temas concernentes à mulher, desde que previamente inscritas. 

§ 3º Na hipótese da mulher homenageada falecer no curso da indicação alusiva 

a honraria, o Vereador, autor da indicação, poderá a seu critério, promover a substituição da 

mulher homenageada ou manter a honraria, com a respectiva entrega a familiares da pessoa 

falecida.  

§ 4º Excepcionalmente, caso a mulher a ser homenageada não puder 

comparecer ao evento por motivo de relevância pessoal ou saúde, poderá a mesma receber a 

homenagem em solenidade, sendo representada por um familiar, ou ainda, em data posterior, o 

recebimento desta honraria, comparecendo nas dependências da Câmara Municipal de São José 

dos Campos, em dia e horário determinado pelo setor competente.  

Art. 3º A medalha Mulher Cidadã Joseense será confeccionada em latão 

contendo de um lado o Brasão do Município com a inserção e inscrição “Câmara Municipal de 

São José dos Campos”, e de outro lado, a inscrição “Mulher Cidadã Joseense”.  
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Art. 4º Acompanhará a medalha a ser entregue às mulheres homenageadas um 

diploma assinado pelos respectivos Vereadores integrantes da Mesa Diretora e pelo Vereador 

autor da homenagem.  

Art. 5º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogado o Decreto Legislativo nº 05, de 06 de março de 2003. 

Plenário "Mário Scholz", 01 de fevereiro de 2018. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
 

  Ver. Juvenil Silvério   

         Presidente   

     

 

 

    

Ver. Robertinho da Padaria    Ver. Maninho Cem Por Cento 

1º Vice-Presidente    2º Vice-Presidente 

 

 

 

Ver. Cyborg 

    

 

 

Verª. Amélia Naomi 

1º Secretário    2º Secretária 
 

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 

Campos, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

 

 

 

Michael Robert Boccatto e Silva 

Secretário Geral 
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Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2017 

Autoria: Vereador Cyborg 
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