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 A organização é o segredo do 
sucesso de todo movimento social. A 
base dessa organização deve ser sua 
constituição, ou seja, estrutura básica 
desse novo ator e sua forma de atuação 
na arena política. Por isso, saúdo o 
manual de organização e o regimento 
interno do PMDB Mulher.

 São documentos que registram 
o DNA desse movimento que criei na 
Presidência Nacional do PMDB. As 
mulheres cada vez mais estão presentes 
na política e vêm demonstrando grande 
qualidade na administração pública. A 
presidente Dilma Rousseff é exemplo 
de liderança do sexo feminino. Estou 
certo de que muitas outras mulheres 
alcançarão o mesmo destaque.

 Apoiaremos o PMDB Mulher, com 
certeza. Pois é fundamental reforçar a 
capacidade de ligação de nosso partido 
com um segmento que representa mais 
de 50% de nossa população. O Brasil 
ainda tem muito a fazer para resgatar 
sua dívida social com as mulheres. 
E o primeiro passo é permitir que 
elas tenham de fato mais acesso aos 
instrumentos de poder. E essa lição, o 
PMDB aprendeu e levará para todos os 
recantos do país.

 

Michel Temer
Vice-Presidente da República

Depoimento
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 Com muita alegria lançamos 
esta nova edição do Manual para a 
Criação do PMDB Mulher nos Estados 
e Municípios, logo após a publicação 
do Plano Estratégico Nacional do PMDB 
Mulher, resultado da construção coletiva 
realizada em 2011. 

 O primeiro Manual foi editado 
em março de 2009 e consolidado em 
reunião de dirigentes estaduais em 
Brasília, seguindo o Regimento Interno 
então em vigor. O presente Manual 
constitui um novo documento, ampliado 
e com dispositivos que seguem o novo 
Regimento Interno do PMDB Mulher.

 Ao longo desse tempo, foi possível 
agregar contribuições e avaliar a 
necessidade de renovar o material.  A 
esse trabalho dedicou-se a companheira 
Regina Perondi, Secretária-geral 2007-
2011 e atual 1ª Vice Presidenta Nacional, 
coordenadora do processo de reforma 
do nosso Regimento Interno, cujo texto 
faz parte da presente publicação.

 O processo de reformulação do 
Regimento Interno contou com a 
dedicação de muitas companheiras de 
vários Estados, sendo mais um fruto de 
construção coletiva.

 Esperamos que o presente Manual 
possa facilitar a integração efetiva das 
milhares de peemedebistas de todo o 
Brasil ao PMDB Mulher. Igualmente, 
queremos sensibilizar a todas para 
a tarefa de promover, no dia-a-dia, 
um PMDB Mulher dinâmico, ativo e 
participativo.

Deputada Federal Fátima Pelaes
Presidenta do PMDB Mulher Nacional

ApresentaçãoApresentação
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	 O	 PMDB	 continua	 firme	 na	 sua	
vocação municipalista e apresenta com 
satisfação mais uma ação cívica em prol 
de	sua	afirmação	política.	

 Trata-se da nova edição ampliada do 
Manual para a Criação do PMDB Mulher 
nos Estados e Municípios contendo 
informações relacionadas ao papel deste 
núcleo partidário no cotidiano político 
brasileiro.

 O PMDB, ao longo de sua história em 
defesa da democracia e da liberdade de 
expressão no país, tem promovido uma 
série de ações visando o fortalecimento 
do partido e, em especial, dos núcleos 
partidários. 

 O PMDB Mulher presidido pela 
deputada federal Fátima Pelaes tem 
tido uma expansão extraordinária  e 
promovido o debate constante em torno 
dos temas de interesse das causas 
femininas.

 Ao lançar a nova edição desse 
Manual, o PMDB Mulher caminha de 
forma	 célere	 para	 massificar	 cada	 vez	
mais a sua presença nos estados e 
Municípios. 

 Com certeza, este documento vai 
contribuir de forma decisiva para integrar 
as mulheres brasileiras ao PMDB que se 
notabiliza pela sua pluralidade de ideias, 
e por promover a  justiça  social com 
igualdade para todos.

Senador Valdir Raupp
Presidente Nacional do PMDB
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 O MDB foi pioneiro no acolhimento das “alas femininas” já na década 
de 70. Em 1985, foi criado o PMDB Mulher como projeto político do partido, 
sendo sua primeira presidente Ruth Escobar (SP). O movimento recrudesceu 
na década de 90. 

 Sensível à onda feminista vivida então no Brasil, o PMDB provocou 
institucionalmente o seu ressurgimento: a Comissão Executiva Nacional do 
PMDB baixou, em 30 de janeiro de 2002, a Resolução de Criação dos Núcleos, 
estabelecendo “as diretrizes básicas para a formação dos órgãos de apoio, 
cooperação e ação partidária do PMDB”. Visava aquela Resolução estimular 
os Diretórios Municipais e Estaduais do Partido a criar, entre outros, o “Núcleo 
Feminino”.

 Em maio daquele ano, o presidente do PMDB, deputado Michel Temer 
(SP), convidou a então ex-deputada Elcione Barbalho (PA) para assumir 
a reorganização do Núcleo Feminino, que já se consolidara com o nome 
de PMDB Mulher. Elcione Barbalho designa uma Executiva Provisória e 
passa a peregrinar pelo Brasil, visitando Estados onde havia PMDB Mulher 
organizado e criando núcleos em outros. Várias reuniões foram realizadas 
em Brasília inclusive para elaborar o nosso Regimento Interno, aprovado 
na Convenção Nacional de março de 2004, juntamente com a eleição 
do primeiro Diretório Nacional, que Elcione Barbalho passa a presidir. O 
Regimento foi elaborado com base nas determinações da Resolução de 
Criação dos Núcleos e do Estatuto do PMDB. Cinco Fóruns Regionais são 
promovidos.

 A Convenção Nacional de março de 2007 elege a ex-deputada Maria 
Elvira Salles Ferreira (MG) para a Presidência do Diretório Nacional, no qual 
todos os Estados acabam sendo contemplados, embora alguns deles sem 
organização formal. A presidenta Maria Elvira e a secretária-geral Regina 
Perondi empreendem a Operação Beija-Flor, visitando todos os Estados, e 
novo ciclo de Fóruns Regionais é realizado. O I Fórum Nacional do PMDB 
Mulher, em maio de 2008, aprova a Carta de Brasília explicitando nossas 
bandeiras e reivindicações.

 As visitas aos Estados em 2007 e 2008 permitem perceber a existência 
de “núcleos femininos”, cujas integrantes haviam sido há anos designadas 
pelos líderes do Partido e que não funcionavam na prática, evidenciando, 
além disso, que os Diretórios Estaduais do PMDB não estavam atendendo 
ao	apelo	da	Resolução	de	Criação	dos	Núcleos	Femininos,	refletindo-se	essa	
omissão	nos	Municípios.	Em	muitas	 localidades,	até	hoje,	o	Partido	define	
duas	ou	 três	filiadas	como	“as	 representantes	do	PMDB	Mulher”.	Trata-se,	
infelizmente ainda, de uma existência irregular, que precisa ser sanada. 
O	 compromisso	 e	 o	 posicionamento	 firme	 das	 companheiras	 são	 exigidos	
também para os casos de designação de Comissões Provisórias que têm seus 
prazos esgotados e não são renovadas.

1.1 Como surgiu o PMDB Mulher?

15



Manual de organização & Regimento interno do PMDB Mulher

 Em 2009, a Executiva Nacional estabelece um calendário para a 
organização do PMDB Mulher em todos os Estados brasileiros. A Convenção 
Nacional de maio de 2011 enseja a composição de um Diretório Nacional 
efetivamente representativo de 18 Estados organizados e de nove Estados 
com Comissões Provisórias atualizadas. As próprias presidentas estaduais 
indicaram os nomes de suas representantes para compor a chapa do Diretório 
Nacional.

 Em consequência dessa trajetória, a nova Presidenta, deputada federal 
Fátima	Pelaes	(AP),	lança	o	desafio	de	aperfeiçoar	a	gestão	do	PMDB	Mulher.	A	
Executiva Nacional e líderes do PMDB Mulher dos Estados, sob a coordenação 
da Secretária-geral Maria Aparecida Moura (MG), constroem coletivamente 
o	Plano	Estratégico	do	PMDB	Mulher	em	duas	oficinas	realizadas	em	agosto	
e setembro de 2011. O Plano é consolidado e aprovado pela Executiva em 
dezembro. A implantação do Plano nos Estados e municípios acontece a partir 
de maio de 2012. 

 O Regimento Interno do PMDB Mulher foi aperfeiçoado por meio de 
processo coletivo, coordenado pela 1ª Vice-Presidenta Nacional, Regina 
Perondi.	Aprovado	em	instância	final	pela	Executiva	Nacional	do	PMDB,	entrou	
em vigor em 12 de junho de 2012.

 O presente Manual foi produzido com base no novo Regimento e visa 
facilitar a organização do PMDB Mulher nos Estados e nos pequenos e grandes 
municípios onde existir o PMDB, em todo o Brasil.

 9 Um núcleo de mulheres eleitas tem legitimidade e representatividade no 
Partido e na sociedade. 

 9 Criar	 o	 núcleo	 significa	 compromisso	 com	 nosso	 Regimento	 Interno,	
instrumento que estabelece os objetivos, valores, deveres e direitos, bem como 
as normas fundamentais e norteadoras da organização e do funcionamento 
do PMDB Mulher em todo o Brasil. 

 9 Passa a compor um movimento organizado, a partir do PMDB Mulher 
Nacional, com apoio para desenvolver localmente seu Plano Estratégico.

 9 Garante a continuidade das atividades através das sucessivas 
Convenções.

 9 Garante o reconhecimento e o respaldo da Executiva Estadual do PMDB 
Mulher para suas atividades.

 9 As delegadas eleitas no Município têm direito de voz e voto na Convenção 
Estadual	e	ficam	habilitadas	a	integrar	o	Diretório	Estadual	do	PMDB	Mulher.

 9 Agrega e compromete mais mulheres na política.

1.2 Qual é a vantagem de criar o PMDB Mulher?
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 O ideal é que a motivação para criar o Núcleo Municipal do PMDB 
Mulher	aconteça	no	município,	por	iniciativa	de	uma	filiada	ou	de	um	grupo	
de	 filiadas,	 de	 uma	 vereadora,	 da	 prefeita	 ou	 do	 Diretório	 Municipal	 do	
PMDB. Se isso não acontece, pode a Comissão Executiva Estadual do PMDB 
Mulher designar uma Presidenta Provisória, com poderes para reunir as 
mulheres	 filiadas	 ao	 PMDB	 do	 seu	município	 que	 indicarão	 as	 demais	 4	
(quatro) integrantes da Comissão Provisória Municipal. Somente poderá 
ocorrer Convenção para eleição dos órgãos do PMDB MULHER nos municípios 
onde Diretórios do Partido estiverem efetivamente constituídos. Quando 

Importante:	criar	um	Núcleo	Municipal	do	PMDB	MULHER	significa	encaminhar	o	
processo de formação da Comissão Provisória Municipal e estimular suas integrantes 
a promoverem a Convenção Municipal.

1.3 Como organizar o PMDB Mulher no município? 

 9 Aumenta	a	influência	política	das	mulheres	dentro	do	Partido.

 9 Oportuniza o aprendizado sobre o funcionamento orgânico do Partido.

 9 Permite a formação de turmas para os cursos da Fundação Ulysses 
Guimarães.

 9 Facilita o convívio e o intercâmbio de ideias com as lideranças 
femininas.

 9 Suas integrantes passam a fazer parte de uma rede regional/estadual de 
mulheres peemedebistas.

 9 Um	 núcleo	 do	 PMDB	 Mulher	 significa	 um	 coletivo	 de	 mulheres,	
comprometidas com ações e fortalecidas pelo trabalho em grupo.

 9 Suas	integrantes	ficam	habilitadas	a	ampliar	seu	desempenho	pessoal	e	
a ascender nos diversos níveis da estrutura municipal, estadual e nacional do 
PMDB Mulher e do PMDB.

 9 Oportuniza a criação de um espaço de estímulo e de articulação de 
candidaturas femininas nas eleições.

 9 Permite visibilidade política do PMDB Mulher na sua comunidade.

 9 Oferece representatividade às suas integrantes para a construção e 
monitoramento de políticas públicas para as mulheres.

 9 Oportuniza ações planejadas e construídas coletivamente visando o 
empoderamento das mulheres, mediante formação e capacitação.

 9 Permite a conscientização a respeito das lutas e demandas do movimento 
de mulheres na sua região, no seu Estado e no País.
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o movimento está começando no Estado, a Comissão Provisória Estadual 
deverá provocar a criação do número mínimo exigido de Núcleos Municipais 
para a realização da Convenção Estadual. 

1.	 Verificar	 junto	 ao	 Partido	 quantas	 são	 as	 mulheres	 filiadas.	 Se	
houver 30, o trabalho pode começar. Do contrário, promover uma 
rápida	 campanha	 de	 filiações	 entre	 amigas	 e	 lideranças	 da	 cidade.	
Cada	filiada	deve	preencher	uma	Ficha	de	Integração	ao	PMDB	Mulher.	
(Modelo 1)

2. Buscar material e assessoria junto à Executiva do PMDB Mulher do 
seu Estado. 

3.	 Reunir	as	filiadas	para	discutir	os	objetivos	e	a	estrutura	do	PMDB	
Mulher. Distribuir e comentar o Regimento Interno. Escolher entre as 
participantes as cinco integrantes da Comissão Provisória, sendo uma 
Presidenta, uma Secretária e três Vogais. 

4. Comunicar a criação da Comissão Provisória ao (à) Presidente 
da Executiva Municipal do PMDB, que enviará o Ofício de Indicação da 
Comissão Provisória à Presidenta Estadual do PMDB Mulher. (Modelo 2)

5. A Comissão deve estabelecer um cronograma de atividades visando a 
realização da Convenção Municipal em 60 dias, contados a partir da data 
de indicação da Comissão Provisória. 

6. Consultar os Capítulos Da Integração ao PMDB Mulher, Da Organização 
Provisória  e Das Convenções Municipais, no Regimento Interno.

7. Caso em 60 dias a Comissão não consiga promover a Convenção, 
poderá solicitar sua renovação por igual prazo. Esgotado este segundo 
prazo, uma nova Comissão Provisória Municipal deverá ser formada.

8. A Comissão deve promover reuniões com mais companheiras para a 
composição	da	Chapa,	definindo	o	número	de	integrantes	do	Diretório	e	
de Delegadas à Convenção Estadual do PMDB Mulher. Montada a chapa, 
incluídas também as candidatas ao Conselho de Ética e Disciplina, todas 
assinam o Termo de Consentimento (Modelo 3).

9. Com antecedência mínima de oito dias, na sede do Partido se houver 
ou em periódico de ampla circulação, divulgar o Edital de Convocação da 
Convenção (Modelo 4). A Convenção Municipal convocada por Comissão 
Provisória poderá ser realizada em qualquer tempo, independente de 
previsão de calendário.

1.3.1 O passo a passo na sua cidade ou zonal
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10. Até 72 horas antes do início da Convenção, realizar o registro da 
Chapa (Modelo 5).

11. Planejar um ato bonito e festivo para a Convenção. Adquirir um livro 
de Atas e um livro de Presenças ou uma Pasta para a guarda das folhas 
digitadas da Ata (Modelo 8) e do registro das presenças.

12. Utilizar a estrutura do Partido para enviar convocações a todas as 
filiadas	(Modelo	6	),	bem	como	convites	ao	(à)	Presidente	e	aos	integrantes	
da Executiva Municipal, prefeito(a), vice-prefeito(a) e parlamentares do 
PMDB do Município (Modelo 7).

13. Noticiar o evento na mídia local e regional.

14. Aproveitar a Convenção Municipal para integrar os companheiros, 
divulgando os objetivos do PMDB Mulher e a nossa luta por uma sociedade 
mais justa e igualitária, num clima de cooperação e entusiasmo. 

15. No prazo de 10 dias após a Convenção, a Presidenta eleita deverá 
solicitar por meio de ofício o registro do novo Núcleo Municipal junto à 
Executiva Estadual do PMDB Mulher (Modelo 9). Atenção: a relação 
das integrantes da Executiva e a relação das delegadas devem estar 
acompanhadas dos seus endereços postais e eletrônicos e telefones.

1.4 O que acontece na primeira 
Convenção Municipal?

	 Todas	as	filiadas	ao	PMDB	no	município,	desde	que	tenham	pelo	menos	
30 dias de filiação, poderão participar da Convenção e votar. No caso de 
Convenção	convocada	por	Comissão	Provisória,	o	prazo	mínimo	de	filiação	é	
de 15 dias. Vocês devem aproveitar a Convenção para realizar a inscrição de 
todas as presentes no PMDB Mulher (Modelo 1).

 A primeira Convenção Municipal poderá ser realizada em qualquer tempo, 
ajustando-se a partir de então ao calendário do Partido e do PMDB Mulher. 
O mandato do Diretório do PMDB MULHER corresponde ao dos Diretórios 
partidários respectivos e as novas eleições se darão de preferência na véspera 
da Convenção do Partido no nível correspondente.

 As Convenções Municipais são iniciadas com a presença de pelo menos 
30	filiadas	e	deliberam	por	maioria	simples,	ou	seja,	metade	das	presentes	
mais	uma.	Por	que	é	necessário	começar	o	trabalho	com	30	filiadas?	Porque	
é este número mínimo de companheiras que será necessário para compor a 
chapa das candidatas para a Convenção.

 O registro de chapas completas (candidatas ao Diretório Municipal, 
a delegadas à Convenção Estadual e a integrantes da Comissão de Ética 
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e Disciplina) deverá ocorrer até 72 horas antes do início da Convenção, à 
presidente da Comissão Provisória do PMDB Mulher. Não é necessário que 
todas assinem o requerimento (Modelo 5) para registrar a Chapa, basta um 
grupo mínimo de 5% das candidatas.

 Na composição da chapa ao Diretório Municipal, devem ser reservadas 
vagas às companheiras detentoras de cargo com domicílio eleitoral no 
respectivo Município, como a governadora, a prefeita, a vice-prefeita, as 
senadoras, as deputadas federais e estaduais e as vereadoras. À exceção 
destas, nenhuma candidata pode participar de mais de uma chapa.

 O Artigo 45 do nosso Regimento estabelece que a Convenção Municipal 
deve eleger até 45 titulares e um terço de suplentes do Diretório 
Municipal. Ou seja, 45 titulares e 15 suplentes é o número máximo. De 
acordo com o tamanho do município e do nível de comprometimento das 
filiadas,	 a	 experiência	 tem	 mostrado	 que	 é	 mais	 conveniente	 eleger	 um	
número menor de integrantes do Diretório. Por exemplo: 21 titulares e 7 
suplentes; 24 titulares e  8 suplentes; 30 titulares e 10 suplentes.

	 Ao	definir	os	nomes	das	cinco	titulares	e	cinco	suplentes	da Comissão 
de Ética e Disciplina, vocês devem observar o que determina o Estatuto do 
PMDB, ou seja: não podem estar nesta Comissão as candidatas ao Diretório 
do PMDB Mulher, as detentoras de cargo eletivo e funcionárias do Partido. 
É recomendável que integrem esta Comissão pelo menos uma advogada e 
companheiras com experiência partidária. 

 Artigo 44, parágrafo único do Regimento Interno do PMDB Mulher:

As Convenções Municipais elegerão delegadas às Convenções Estaduais 
em número igual ao fixado no art. 78 §2º do Estatuto partidário.

 Ou seja, o número de delegadas à Convenção Estadual que cada 
Convenção Municipal ou Zonal elegerá será de, no mínimo 1 (uma) delegada 
e mais 1 (uma) por cada 2.500 votos que a legenda do PMDB obteve na 
última eleição à Câmara de Vereadores, desprezando-se o resto da divisão. 
O Presidente do Partido pode informar sobre os votos da legenda. O número 
máximo é de 30 delegadas por município. As delegadas são eleitas com igual 
número de suplentes.

 Art. 34.§ 3º. 

As delegadas do PMDB MULHER devem ter, no mínimo, 60 (sessenta) 
dias de filiação, salvo nos casos de Convenção convocada por Comissão 
Provisória, quando esse prazo é de 30 (trinta) dias.

 Não há restrições na escolha dos nomes das Delegadas à Convenção 

1.4.1 Cuidados na composição da chapa
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 Art. 44. Compete à Convenção Municipal: 

I - eleger o Diretório Municipal e as Delegadas à Convenção Estadual 
do PMDB MULHER e as respectivas suplentes, a Comissão Municipal de 
Ética e Disciplina e, por meio do Diretório, a sua Comissão Executiva 
Municipal e seu Conselho Fiscal;

 Art. 56:

Constituem a Comissão Executiva Municipal as seguintes integrantes: 
Presidenta, 1ª Vice- Presidenta, Secretária- Geral, 1ª Secretária, 
Tesoureira, 02 (duas) Vogais, e 02 (duas) Suplentes.

	 O	que	quer	dizer	 “por	meio	do	Diretório”?	 Isso	significa,	em	primeiro	
lugar, que aquelas 9 companheiras (7 titulares e 2 suplentes) que farão parte 
da Executiva Municipal e as 6 companheiras (3 titulares e 3 suplentes) do 
Conselho Fiscal devem constar da relação de companheiras do Diretório 
Municipal. Em segundo lugar, é por isso que, numa eleição formal, a 
Convenção é interrompida por um tempo, para que as eleitas ao Diretório se 
reúnam para eleger entre si as novas integrantes da Comissão Executiva e do 
Conselho	Fiscal.	Na	prática,	esses	nomes	já	estão	pré-definidos,	e	a	Presidenta	
da	Convenção,	ao	final	da	votação,	poderá	proclamar	inclusive	as	integrantes	
da Executiva e do Conselho Fiscal. Quando há chapa única, as eleições se 
dão por aclamação. Quando há mais de uma chapa, as convencionais podem 
decidir a forma da eleição, se por votação secreta, por votação nominal ou 
por aclamação.

	 No	 Distrito	 Federal,	 para	 fins	 de	 organização	 do	 PMDB	 MULHER,	 os	
Diretórios	 Zonais	 ficam	 com	 as	 atribuições	 e	 competências	 de	 Diretório	
Municipal.

Art. 17. §2º. São inelegíveis para as Comissões Executivas de qualquer 
nível do PMDB MULHER a Presidenta da República, as Ministras de 
Estado, as Governadoras e as Secretárias de Estado, do Distrito Federal 
e das Capitais; para as Comissões Executivas Municipais e Zonais, as 
Prefeitas, Vice-Prefeitas e as Secretárias Municipais.

 Este artigo do Regimento Interno obedece ao que determina o próprio 
Estatuto do PMDB e merece atenção. A governadora, a prefeita, as deputadas 
e vereadoras podem integrar o Diretório Municipal. Entretanto, não 
podem integrar as Comissões Executivas Municipais do PMDB Mulher 

1.4.2 A Comissão Executiva e o Conselho Fiscal

Estadual. É recomendável que as delegadas acompanhem o trabalho do 
PMDB Mulher e se disponham a viajar à Capital para participar da Convenção 
Estadual.
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a	prefeita,	a	vice-prefeita	e	as	secretárias	municipais	da	Prefeitura	filiadas	
ao PMDB.

 Artigo 53. A Comissão Executiva do PMDB Mulher tem as seguintes 
competências:

IV – assegurar junto à Direção Partidária, no que cabe ao respectivo 
nível, o cumprimento dos dispositivos da Lei nº 12.034/2009, quanto 
aos seguintes critérios:

c) preenchimento do mínimo de 30% (trinta por cento) e do máximo 
de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo nas listas 
eleitorais;

 Por sugestão da Assessoria Jurídica da Presidência Nacional do PMDB, 
incluiu-se na reforma do Regimento Interno este artigo referente à Lei 
12.034/2009, que incentiva a participação política das mulheres. 

Art. 71. O PMDB MULHER, por intermédio do PMDB, pode receber 
doações de pessoas físicas e jurídicas para constituição de seus fundos, 
observados os critérios do Estatuto partidário nos artigos 102, 103 e 
104.

 Como o PMDB Mulher é um órgão de apoio e cooperação do PMDB, 
não tem personalidade jurídica própria, portanto não pode ter contabilidade 
própria. Como então sustentar suas atividades, os programas que prevê em 
seu Plano de Trabalho anual? O Artigo 71 possibilita o recebimento de doações, 
desde que sejam feitas ao PMDB, no respectivo nível, e repassadas ao PMDB 
Mulher mediante o pagamento das despesas previstas. As contribuições 
das militantes, das parlamentares e das detentoras de cargos, previstas no 
Estatuto	do	PMDB	e	nem	sempre	cumpridas,	também	não	estão	oficialmente	
permitidas no nosso Regimento, mas nada impede que as companheiras da 
Executiva	busquem	uma	alternativa	estratégica	para	fazer	seu	caixa.	Afinal,	
a Executiva Municipal conta com uma Tesoureira e um Conselho Fiscal e uma 
das competências da Convenção Municipal é discutir e analisar o relatório de 
atividades.

1.4.3 Novidades no funcionamento da Executiva

1.5 Como organizar o PMDB Mulher Estadual?

 O movimento pode iniciar com a manifestação de companheiras já 
organizadas em núcleos municipais, por líderes femininas do Partido, por uma 
parlamentar ou pela Executiva Estadual do PMDB. Na ausência de movimento 
neste sentido, ou no caso de dissolução do Diretório Estadual do PMDB Mulher, 
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1. 5. 1 O passo a passo no seu estado

pode a Executiva Nacional do PMDB Mulher, através de Resolução, indicar 
uma Presidenta Provisória para assumir a organização no Estado.

 Em primeiro lugar, é preciso instalar a Comissão Provisória Estadual. 
Caberá então ao grupo de companheiras ou à Presidenta Provisória indicada 
promover	reunião	de	mulheres	filiadas	ao	PMDB	no	Estado,	para	constituir	
a Comissão Provisória Estadual. A Comissão de 7 integrantes (Presidenta, 
Secretária e cinco Vogais) terá a incumbência de, em 90 dias, realizar a 
Convenção Estadual. O mesmo prazo poderá ser concedido por mais uma vez. 
Esgotados os prazos e não realizada a Convenção, outra Comissão Provisória 
deverá ser constituída.

 Quando o movimento está começando no Estado, a Comissão Provisória 
Estadual deverá fazer um levantamento dos eventuais núcleos Municipais já 
existentes,	verificar	a	situação	atual,	se	foi	realizada	a	Convenção	Municipal,	
se não é preciso renovar o Diretório. Deverá ser atendido o número 
mínimo exigido de Núcleos Municipais para a realização da Convenção 
Estadual. Somente assim acontecerá uma Convenção Estadual efetivamente 
representativa. 

 A constituição da Comissão Provisória será comunicada ao (à) Presidente 
da Executiva Estadual do PMDB, que enviará ofício de indicação da Comissão 
à Executiva Nacional do PMDB Mulher, por via postal e pelo endereço 
eletrônico pmdbmulher@pmdb.org.br. O prazo passará a contar da data do 
ofício da Executiva Estadual do Partido. O PMDB Mulher Nacional cuidará do 
acompanhamento e da eventual renovação da Provisória.

 Ao longo do tempo, uma Executiva Estadual do PMDB Mulher atuante 
buscará incentivar cada vez mais as companheiras a criarem novos núcleos 
municipais em todas as regiões do seu Estado.

 A seguir, apresentamos os 15 passos para a constituição do PMDB Mulher 
no seu Estado. Os modelos de documentos devem ser adaptados para a 
realidade estadual.

1. Fazer um levantamento de quantos são os Núcleos Municipais do 
PMDB Mulher no Estado. Entrar em contato com os Núcleos.  Buscar 
material e assessoria junto à Executiva Nacional do PMDB Mulher. 

2. Reunir a Comissão Provisória para discutir os objetivos e a estrutura 
do PMDB Mulher. Distribuir e comentar o Regimento Interno. Consultar 
os Capítulos Da Integração ao PMDB Mulher, Da Organização Provisória 
e Das Convenções Estaduais.

3.	 Cada	 filiada	 deve	 preencher	 uma	 Ficha	 de	 Integração	 ao	 PMDB	
Mulher. (Modelo 1)
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4. Comunicar a criação da Comissão Provisória ao (à) Presidente 
da Executiva Estadual do PMDB, que enviará o Ofício de Indicação da 
Comissão Provisória à Presidenta Nacional do PMDB Mulher. (Modelo 2)

5. A Comissão deve estabelecer um cronograma de atividades 
visando a realização da Convenção Municipal em 90 dias, contados a 
partir da data de indicação da Comissão Provisória.

6. Neste período, promover a organização do PMDB Mulher no 
número mínimo de municípios exigido para a realização da Convenção 
Estadual, conferindo abaixo o item “Preparando a Convenção”.

7. Caso em 90 dias a Comissão não consiga promover a Convenção, 
poderá solicitar sua renovação por igual prazo. Esgotado este segundo 
prazo, uma nova Comissão Provisória Estadual deverá ser formada.

8. A Comissão deve promover reuniões com mais companheiras do 
Estado	para	a	composição	da	Chapa,	definindo	o	número	de	integrantes	
do Diretório Estadual e de Delegadas à Convenção Nacional do PMDB 
Mulher. Montada a chapa, que deve conter também as candidatas 
ao Conselho de Ética e Disciplina, todas devem assinar o Termo de 
Consentimento (Modelo 3).

9. Com antecedência mínima de oito dias, na sede do Partido se houver 
ou em periódico de ampla circulação, divulgar o Edital de Convocação da 
Convenção (Modelo 4). A Convenção Estadual convocada por Comissão 
Provisória poderá ser realizada em qualquer tempo, independente de 
previsão de calendário.

10. Até 72 horas antes do início da Convenção, realizar o registro da 
Chapa (Modelo 5).

11. Planejar um ato bonito e festivo para a Convenção. Adquirir um 
livro de Atas e um livro de Presenças ou uma Pasta para a guarda das 
folhas digitadas da Ata e do registro das presenças.

12. Utilizar a estrutura do Partido para enviar convocações a todas 
as	 filiadas	 (Modelo	 6	 ),	 bem	 como	 convites	 ao	 (à)	 Presidente	 e	 aos	
integrantes da Executiva Estadual do PMDB, prefeito(a), vice-prefeito(a) 
da Capital, governador (a) e vice e parlamentares do PMDB (Modelo 7).

13. Noticiar o evento na mídia local e regional.

14. Aproveitar a Convenção Estadual para integrar os companheiros, 
divulgando os objetivos do PMDB Mulher e a nossa luta por uma sociedade 
mais justa e igualitária, num clima de cooperação e entusiasmo. 
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15. No prazo de 10 dias após a Convenção, a Presidenta eleita deverá 
solicitar por meio de ofício o registro do novo Núcleo Estadual junto 
à Executiva Nacional do PMDB Mulher (Modelo 9). Atenção: a relação 
das integrantes da Executiva e das delegadas deve ser acompanhada 
dos seus endereços postais e eletrônicos e telefones.

Art. 24. Constituem a Convenção Nacional as integrantes do Diretório 
Nacional do PMDB Mulher, as Delegadas dos Estados e do Distrito Federal, 
a Presidenta e a Vice-Presidenta da República, as governadoras e vice-
governadoras, as senadoras, as deputadas federais e as deputadas 
estaduais do PMDB. 

Art. 35. Constituem as Convenções Estaduais as Delegadas Municipais, 
as integrantes do Diretório Estadual ou da Comissão Provisória Estadual 
do PMDB MULHER e a Presidente e Vice-Presidente da República, as 
governadoras e vice-governadoras, senadoras, deputadas federais, 
estaduais, prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras filiadas ao PMDB no 
respectivo Estado. 

Art. 40. Constituem as Convenções Municipais e Zonais as eleitoras 
inscritas no município e na zona eleitoral, filiadas ao PMDB e integrantes 
do PMDB MULHER.

	 Estes	três	artigos	definem	quem	são	as	companheiras	que	participam	
como convencionais, ou seja, quem tem direito à voz e voto nas Convenções 
do PMDB Mulher no nível nacional e nos níveis estaduais e municipais. 
Observem que as prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras são convencionais 
no seu Estado. Nem todas terão o direito de ser eleitas. No Município, 
basta	ser	filiada	para	votar	e	ser	votada.	As	convencionais	devem	receber	
as convocações para as Convenções. E todas devem ser inscritas no PMDB 
Mulher.

1.6 Quem participa como convencional 
nas convenções? 

1.7 Como realizar a primeira 
Convenção Estadual?

 Na primeira Convenção Estadual, terão direito a voto as delegadas 
municipais,	as	integrantes	da	Comissão	Provisória	Estadual	e,	se	filiadas	ao	
PMDB do seu Estado, é claro – a presidente e a vice-presidente da República, a 
governadora e a vice-governadora, senadoras, deputadas federais, estaduais, 
prefeitas, vice-prefeitas e vereadoras. Na segunda Convenção Estadual, 
serão convencionais também as integrantes do Diretório Estadual, eleitas na 
primeira Convenção e assim por diante.
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 A Convenção é sempre um ato festivo do PMDB Mulher e todas as 
integrantes do PMDB Mulher dos municípios devem ser convidadas e 
estimuladas a comparecer. A primeira Convenção Estadual poderá ser 
realizada em qualquer tempo, ajustando-se a partir de então ao calendário 
do Partido e do PMDB Mulher. O mandato do Diretório do PMDB MULHER 
corresponde ao dos Diretórios partidários respectivos e as eleições 
se darão de preferência na véspera da Convenção do Partido no nível 
correspondente.

 O registro de chapas completas (candidatas ao Diretório Estadual, 
a delegadas à Convenção Nacional e a integrantes da Comissão de Ética 
e Disciplina) deverá ocorrer até 72 horas antes do início da Convenção, à 
presidente da Comissão Provisória do PMDB Mulher. Não é necessário que 
todas assinem o requerimento (Modelo 5) para registrar a Chapa, basta um 
grupo mínimo de 5% das candidatas.

1.7.1 Preparando a convenção

 Artigo 73: 

A realização das Convenções Estaduais depende da realização de 
Convenções Municipais em pelo menos 1/5 (um quinto) do total de 
Municípios.

 Dirigentes estaduais do PMDB Mulher reunidas em Brasília em março 
de	 2009,	 com	 base	 no	 Artigo	 acima,	 definiram	 e	 aprovaram	 uma	 tabela	
que determina o número mínimo de Núcleos Municipais constituídos para 
a realização da primeira Convenção Estadual, organizada por Comissão 
Provisória Estadual. A tabela é a seguinte:

•	Se	o	Estado	conta	com	até	30	municípios,	deverá	 ter	no	mínimo	5	
núcleos municipais do PMDB Mulher constituídos (é o caso do Acre, do 
Amapá, do Distrito Federal e de Roraima); 
•	Estados	com	31	até	105	municípios,	20	núcleos	(Alagoas,	Amazonas,	
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe);
•	Estados	com	106	a	207	municípios,	30	núcleos	(Ceará,	Mato	Grosso,	
Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Tocantins); 
•	 Estados	 com	 208	 a	 300	municípios,	 40	 núcleos	 (Goiás,	 Maranhão,	
Paraíba, Piauí, Santa Catarina);
•	Estados	com	301	a	417	municípios,	50	núcleos	(Bahia,	Paraná);	
•	Estados	com	418	a	496,	60	núcleos	(Rio	Grande	do	Sul);
•	São	Paulo,	com	seus	645	municípios,	mínimo	de	70	núcleos;
•	Minas	Gerais,	com	seus	853	municípios,	mínimo	de	80	núcleos.

 Artigo 38:

 As Convenções Estaduais serão instaladas com, no mínimo, 20% das 
delegadas municipais.
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	 O	novo	Regimento	Interno	do	PMDB	Mulher	reflete	a	realidade	atual	
da representação das mulheres do PMDB no Executivo e no Legislativo 
no Brasil. Temos hoje uma governadora, uma senadora, oito deputadas 
federais e 18 deputadas estaduais. Foram eleitas em 2008, 109 prefeitas, 
136 vice-prefeitas e 1.115 vereadoras.  

 Esta baixa representação permitiu que se contemplasse o Artigo 17 
com a seguinte redação: “As governadoras, as prefeitas, as parlamentares 
e as ex-presidentas do PMDB MULHER integram como membros natos os 
Diretórios do PMDB Mulher”. Por isso também, foi possível estabelecer, 
no parágrafo 1º, que sejam reservadas vagas, na composição das 119 
integrantes do Diretório Nacional, para as governadoras, as senadoras, 
as deputadas federais, para as presidentas dos Diretórios Estaduais (27) e 
as ex-presidentas da Comissão Executiva Nacional do PMDB MULHER. 

 O Regimento não explicita a composição da chapa ao Diretório 
Estadual. Observando-se o Artigo 17, devem ser reservadas vagas para a 
governadora, a vice-governadora, as senadoras, as deputadas federais e 
estaduais com domicílio eleitoral no respectivo Estado. Não será possível, 
pelo acima exposto, reservar vagas para as presidentas dos Diretórios 
Municipais nem para as vereadoras no Diretório Estadual.

  À exceção das integrantes natas, nenhuma candidata pode participar 
de mais de uma chapa.

 O Artigo 45 do nosso Regimento estabelece que os Diretórios Estaduais 
devam ser compostos com até 71 titulares e um terço de suplentes. Ou 
seja, 71 titulares e 23 suplentes é o número máximo. Se o seu Estado é 
pequeno, ou tem um número reduzido de municípios, poderá ser composta a 
chapa para o Diretório com um número menor de candidatas. Por exemplo: 
60 titulares e 20 suplentes, 45 titulares e 15 suplentes.

	 Ao	definir	os	nomes	das	cinco	titulares	e	cinco	suplentes	da	Comissão 
de Ética e Disciplina, vocês devem observar o que determina o Estatuto 
do PMDB, ou seja: não podem estar nesta Comissão as integrantes do 
Diretório, as detentoras de cargo eletivo e funcionárias do Partido. É 
recomendável que integrem esta Comissão pelo menos uma advogada e 
companheiras com experiência partidária. 

1.7.2 Cuidados na composição da chapa

 As delegadas municipais são aquelas companheiras eleitas nas 
Convenções Municipais para representarem o Município na Convenção 
Estadual. É recomendável que a Comissão Provisória Estadual produza uma 
tabela contendo os nomes das delegadas de cada Município, faça a soma das 
delegadas e estabeleça então qual é o número que representa 20% delas, ou 
seja, o quórum. Assim, a Convenção e as eleições serão representativas das 
companheiras do interior e da Capital. Quando estiverem presentes 20% das 
delegadas, a Convenção poderá iniciar.
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 Artigo 40, § único: 

As Convenções Estaduais elegerão delegadas à Convenção Nacional em 
número igual ao fixado no art. 65 §1º do Estatuto partidário.

 O parágrafo determina que sejam eleitas no mínimo 1 (uma) por Estado 
ou no Distrito Federal, e mais 1 (uma) delegada à Convenção Nacional 
para cada 40.000 votos de legenda do PMDB obtidos na última eleição para 
a Câmara dos Deputados, desprezando-se o resto da divisão. Conferindo 
os demais parágrafos do Estatuto, temos que a cada deputado federal 
eleito pelo PMDB no Estado, acrescentam-se mais 2 (duas) delegadas. O 
limite máximo de delegadas por Estado é de 60. As delegadas titulares são 
eleitas com igual número de suplentes. A Executiva Nacional do PMDB 
informa a tabela com as delegadas de direito em cada Estado, para cada 
Convenção.

Art. 34.§ 3º. As delegadas do PMDB MULHER devem ter, no mínimo, 60 
(sessenta) dias de filiação, salvo nos casos de Convenção convocada por 
Comissão Provisória, quando esse prazo é de 30 (trinta) dias.

Art. 39. Compete à Convenção Estadual: 

I- eleger o Diretório Estadual, a Comissão de Ética e Disciplina 
Estadual e as Delegadas à Convenção Nacional do PMDB MULHER 
com as respectivas suplentes e, por meio do Diretório Estadual, a sua 
Comissão Executiva Estadual e o seu Conselho Fiscal;

Art. 56. 

A Comissão Executiva Estadual é constituída das 11 (onze) seguintes 
integrantes titulares: Presidenta, 1ª Vice- Presidenta, 2ª Vice-
Presidenta, Secretária-Geral, 1ª Secretária, Tesoureira, 1ª Tesoureira, 
04 (quatro) Vogais, e 04 (quatro) Suplentes. 

	 O	que	quer	dizer	“por	meio	do	Diretório”?		Isso	significa,	em	primeiro	
lugar, que aquelas 15 companheiras (11 titulares e 4 suplentes) que farão 
parte da Executiva Estadual e as 6 companheiras (3 titulares e 3 suplentes) 
do Conselho Fiscal devem constar da relação de companheiras do 
Diretório Estadual. Em segundo lugar, é por isso que, numa eleição formal, 
a Convenção é interrompida por um tempo, para que as eleitas ao Diretório se 
reúnam para eleger entre si as novas integrantes da Comissão Executiva e do 
Conselho	Fiscal.	Na	prática,	esses	nomes	já	estão	pré-definidos,	e	a	Presidenta	
da	Convenção,	ao	final	da	votação,	poderá	proclamar	inclusive	as	integrantes	
da Executiva e do Conselho Fiscal. Quando há chapa única, as eleições se 

1.7.3 A Comissão Executiva e o Conselho Fiscal 
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dão por aclamação. Quando há mais de uma chapa, as convencionais podem 
decidir a forma da eleição, se por votação secreta, por votação nominal ou 
por aclamação.

	 No	 Distrito	 Federal,	 para	 fins	 de	 organização	 do	 PMDB	 MULHER,	 o	
Diretório Distrital tem as atribuições e competências de Diretório Estadual.

Art. 17. §2º. São inelegíveis para as Comissões Executivas de qualquer 
nível do PMDB MULHER a Presidenta da República, as Ministras de 
Estado, as Governadoras e as Secretárias de Estado, do Distrito Federal 
e das Capitais; para as Comissões Executivas Municipais e Zonais, as 
Prefeitas, Vice-Prefeitas e as Secretárias Municipais.

 Este artigo do Regimento Interno obedece ao que determina o próprio 
Estatuto do PMDB e merece atenção. A Presidenta, a Vice, a Governadora e 
a Vice podem integrar o Diretório. Entretanto, elas não podem integrar as 
Comissões Executivas Estaduais do PMDB Mulher, nem as ministras e 
secretárias de Estado.

 Artigo 53. A Comissão Executiva do PMDB Mulher tem as seguintes 
competências:

IV – assegurar junto à Direção Partidária, no que cabe ao respectivo 
nível, o cumprimento dos dispositivos da Lei nº 12.034/2009, quanto 
aos seguintes critérios:

a) aplicação de recursos do Fundo Partidário na manutenção de programas 
de promoção e difusão da participação política das mulheres;

b) promoção da participação política feminina nos programas institucionais 
do Partido;

c) preenchimento do mínimo de 30% (trinta por cento) e do máximo 
de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo nas listas 
eleitorais;

 Art. 69. Compete à Tesoureira, nos níveis Nacional e Estadual:

II – assegurar, junto às Direções Partidárias Nacional e Estaduais, o 
cumprimento da determinação da Lei nº 12.034/2009, referente à 
aplicação mensal e anual do Fundo Partidário aos programas de promoção 

1.8 Novidades no funcionamento dos 
Diretórios e das Executivas
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e difusão da participação política das mulheres, visando a apresentar 
mensalmente às demais integrantes da Executiva do PMDB Mulher os 
respectivos relatórios de aplicação dos recursos do Fundo Partidário;

 Por sugestão da Assessoria Jurídica da Presidência Nacional do PMDB, 
foram incluídos estes artigos referentes à Lei 12.034/2009 na reforma do 
Regimento Interno. O PMDB destina recursos do Fundo Partidário à Executiva 
Nacional e às Executivas Estaduais do Partido. A Lei, sancionada em 29 de 
setembro de 2009, prevê a destinação mínima de 5% do Fundo Partidário 
“aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres”. 
Assim, a Executiva Nacional e a Executiva Estadual do PMDB Mulher, através 
das Tesoureiras, devem assegurar o cumprimento deste dispositivo legal 
junto à respectiva direção partidária, solicitando os valores devidos ao PMDB 
mulher a cada mês e o resultado discriminado das aplicações. Da mesma 
forma, devem exigir o cumprimento de que 10% do tempo do programa 
do Partido no rádio e na TV seja destinado às mulheres. Nas campanhas 
eleitorais, devemos todas garantir que as listas partidárias sejam preenchidas 
no mínimo por 30% de mulheres.

 Artigo 53. Parágrafo único:

A Comissão Executiva Nacional e as Comissões Executivas Estaduais 
encaminham às Direções Partidárias correspondentes os seus Planos 
Estratégicos, por meio dos quais evidenciam o compromisso de 
manter programas de promoção e difusão da participação política das 
mulheres.

 A inclusão deste parágrafo no Regimento Interno foi estratégica. Como a 
Lei 12.034/2009 não estabelece que a parte do Fundo Partidário seja destinada 
às instâncias de mulheres de partidos políticos, inclusive porque muitos partidos 
não	as	têm,	fica	em	aberto	a	aplicação	dos	recursos.	Assim,	o	PMDB	Mulher	
deixa claro que assume o compromisso com o propósito da Lei.

 Art. 52. O Diretório do PMDB MULHER, em seu respectivo nível, tem as 
seguintes competências:

V – examinar o parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório referente 
à aplicação mensal e anual do Fundo Partidário aos programas de 
promoção e difusão da participação política das mulheres;

 Art. 39. Compete à Convenção Estadual:

II- discutir e analisar o relatório de atividades e a prestação de contas 
referente à aplicação mensal e anual do Fundo Partidário aos programas 
de promoção e difusão da participação política das mulheres; 

	 O	 fluxo	 da	 contabilidade	 do	 PMDB	 Mulher	 fica	 assim	 estabelecido:	 a	
Tesoureira elabora relatórios, que recebem parecer do respectivo Conselho 
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Fiscal a cada ano. As Convenções Municipais, Estaduais e a Nacional analisam 
e aprovam os relatórios de atividades e a prestação de contas, item que deve 
constar no Edital de convocação a partir da segunda Convenção.

Art. 55. Parágrafo único. A Comissão Executiva Estadual pode designar 
Coordenadoras Regionais do PMDB MULHER para auxiliar a desenvolver 
as finalidades previstas neste Regimento.

 Esta é uma novidade no nosso novo Regimento e visa atender aqueles 
Estados de grande dimensão e/ou de elevado número de municípios, facilitando 
a	tarefa	de	 interiorizar	as	ações.	A	Executiva	Estadual	definirá	a	 forma	da	
designação, consultando as companheiras de cada região. As atribuições e 
competências das Coordenadoras Regionais, adaptadas às das cinco Vice-
Presidentas	Regionais	do	PMDB	Mulher	Nacional,	definidas	no	Artigo	66	do	
Regimento, serão as seguintes: 

I – representar a Presidenta Estadual em seus impedimentos e ausências, 
colaborando com ela no desempenho de suas funções, na região de 
abrangência;

II – acompanhar e orientar as atividades do PMDB Mulher nos Municípios 
de sua região, apoiando e incentivando maior participação e dinamismo dos 
núcleos municipais;

III – incentivar e orientar as mulheres do PMDB a criarem núcleos municipais, 
por meio da realização das respectivas Convenções;

IV – divulgar, aos núcleos municipais de sua região, as atas, as decisões, as 
propostas e moções aprovadas pela Executiva Estadual;

V – Promover eventos regionais, articulando a mobilização das mulheres;

VI – auxiliar na articulação e na mobilização das mulheres de sua área 
de abrangência para a participação na Convenção Estadual e em eventos 
estaduais;

VII – obter e divulgar informações em relação às candidaturas femininas do 
PMDB nos processos eleitorais. 

Planejar

 Política se faz com paixão e com planejamento. As mulheres podem e 
devem entrar na política para fazer a diferença. Lutar pela igualdade dentro 
e fora do partido é nossa bandeira maior; o PMDB, motivo de nossa paixão 
verdadeira. Atuando dentro do PMDB Mulher, podemos e devemos construir 
novas formas de gestão partidária. 

 Somos todas voluntárias: muitas vezes nos falta tempo para fazer tudo 

1.9 Como fortalecer o trabalho do PMDB Mulher? 
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o que seria ideal ou o que imaginamos seria ideal no nosso movimento. A 
solução é planejar e executar ações de forma coletiva, criando mecanismos 
de participação e adotando ferramentas estratégicas, táticas e operacionais 
na execução de programas e projetos.  O Plano Estratégico do PMDB Mulher 
Nacional é o instrumento para que, nos Núcleos Municipais e Estaduais as 
companheiras das Comissões Executivas elaborem o seu Plano de Atividades 
a cada ano.

Reunir

 É fundamental que as Comissões Executivas se reúnam pelo menos 
uma vez por mês, em clima de entusiasmo e integração, dividindo tarefas, 
criando comissões e oportunizando a inovação e a criatividade de todas as 
companheiras. Será importante reunir a cada quatro ou seis meses as titulares 
do Diretório, que devem sentir-se acolhidas e importantes e não meros 
nomes numa lista formal. Uma atividade pouco realizada é o estudo do nosso 
Regimento Interno, cuja reforma contou com a colaboração de propostas de 
companheiras de todo o País. Lá estão os nossos valores, nossos objetivos, 
nossos direitos e deveres, nossa forma de organização e o que cabe a cada 
uma desempenhar.

 É importante criar o hábito de reuniões periódicas reservando um tempo 
para a análise dos acontecimentos locais, estaduais e nacionais. Compartilhar 
textos de revistas, poemas, artigos é uma positiva forma de estímulo. Criem 
redes pela internet. Divulguem suas atividades. Ao participar de evento 
na comunidade, registrem que estão representando o Diretório do PMDB 
Mulher. Mandem fazer cartões de visita com o cargo no PMDB Mulher e o 
nosso logotipo. Vamos ocupar espaços, mostrar que estamos presentes e 
atuantes.

Estudar

 A prática tem demonstrado que as principais necessidades a serem 
atendidas são a promoção da autoestima das companheiras e a sua capacitação 
política. Seminários, palestras e cursos são sempre oportunidades para 
crescimento pessoal e coletivo. 

 Temos a nosso dispor o Programa de Formação Política da Fundação 
Ulysses Guimarães, que tem como missão proporcionar aperfeiçoamento 
e atualização, incentivar o exercício da cidadania, ser canal de troca de 
experiências e instigar a criação de uma massa crítica especialmente entre 
a militância do PMDB. O conhecimento produzido pela Fundação é estendido 
a todos os municípios do País, de forma gratuita, através de vídeo-aulas e 
material didático. 

 O PMDB Mulher precisa aproveitar os cursos gratuitos oferecidos no sistema 
de Ensino à Distância (EAD) da Fundação Ulysses Guimarães – uma iniciativa 
inédita no Brasil. Há vários cursos sendo oferecidos, basta manifestar interesse 
e formar uma turma: Curso Básico de Formação Política, Curso Preparatório 
para Candidatos/as, Curso de Gestão Pública, Curso de Agentes de Cidadania, 
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Curso de Dicção e Oratória, Curso para a Juventude – o mais recente, com aula 
sobre Jovens Mulheres. 

 No mês de maio de 2012, foi lançada em Brasília a Aula de Gênero e 
Políticas Públicas para Mulheres, uma conquista do PMDB Mulher! Esta Aula 
pode ser integrada ao Curso de Preparação de Candidatos – especial para 
anos eleitorais; pode fazer parte dos demais cursos ou ser o tema principal 
de uma reunião do PMDB Mulher. Logo teremos um Curso para Mulheres!

 Para dar rumo às campanhas eleitorais municipais, a Fundação lançou 
o Programa de Governo Municipalista, um documento que sugere passos e 
temas para a elaboração de uma plataforma de governo, contendo inclusive 
políticas públicas de gênero. 

A Fundação edita livros na Coleção Pensamento Político Brasileiro, a Revista 
Ulysses e os jornais Movimento - sobre atuação dos nossos parlamentares no 
Congresso Nacional e Politizar, com informes da FUG. Conheça mais visitando 
o site: www.ead.fundacaoulysses.org.br, curta a Fundação nas redes 
sociais e ligue 51.3072.7015 quando desejar formar uma turma ou solicitar 
publicações. A função de mediadora dos cursos é uma atividade estimuladora 
e	gratificante:	apresente-se!

Agir

 Sugestões de atividades: encontros regionais de mulheres; congraçamentos 
festivos;	oficinas	de	ideias,	onde	poderão	surgir	projetos	para	as	campanhas	
das candidatas ou ações comunitárias; encontros nos bairros e zona rural; 
organizar cadastros de voluntárias para ações sociais; eventos e campanhas 
juntamente com a Juventude do PMDB; aproveitar datas marcantes para atos 
públicos;	campanhas	de	filiação;	promoções	para	arrecadar	fundos;	participar	
de atividades e ocupar cargos em ligas, associações, sindicatos e fóruns; 
publicar artigos e dar entrevistas na mídia local e regional; acompanhar, 
debater e divulgar ações do PMDB Mulher estadual e nacional; assistir sessões 
na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa; divulgar e sugerir 
projetos a parlamentares e a governos do Partido.

 O empoderamento político, a violência contra a mulher, mulher e 
mercado de trabalho e saúde da mulher são nossas grandes bandeiras. Mais 
mulheres no poder é nosso compromisso e a atividade partidária é o nosso 
chão. Lutemos por espaço dentro de todas as instâncias partidárias! Lutemos 
por mais mulheres candidatas e eleitas nos processos eleitorais! Vamos exigir 
a criação de Coordenadorias ou Secretarias da Mulher nos Municípios!

Sucesso!
Felici

dades! 

Boa luta! 

Bom trabalho!
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TÍTULO I 
DO PMDB MULHER, SUA CONSTITUIÇÃO E SUAS 

FINALIDADES 

CAPÍTULO I
DO PMDB MULHER E SEUS VALORES

Art. 1º. Fica criado o Núcleo Feminino do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro, que passa a ter a denominação de PMDB MULHER, com sede e 
foro em Brasília – DF, como órgão de apoio e cooperação partidária, em 
conformidade com a Resolução Nº 01, de 30 de janeiro de 2002, da Comissão 
Executiva Nacional do PMDB, com a legislação eleitoral e partidária em vigor 
e com o presente Regimento Interno.

Art. 2º. O PMDB MULHER adota os seguintes valores para direcionar sua 
gestão e orientar suas ações: 

I – empoderamento político da mulher;

II – equidade;

III – igualdade e justiça social.

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS DO PMDB MULHER

Art. 3º. Constitui objetivo fundamental do PMDB MULHER mobilizar, 
organizar e unir as mulheres interessadas no programa doutrinário do PMDB 
e comprometidas com os seguintes princípios: 

I – Em relação ao fortalecimento organizativo:

a) priorizar a participação da mulher em todos os níveis da vida 
partidária;

b) assegurar a permanente atuação da mulher na defesa das questões 
programáticas do Partido, que visam à construção de uma Nação soberana 
e à consolidação de um regime democrático, pluralista e socialmente justo, 
onde a riqueza criada seja instrumento do bem-estar de todos;

c) garantir o direito de participação, voz e voto nas decisões e ações 
partidárias; 

d) assegurar a representação do PMDB MULHER junto aos órgãos do Partido 
que elaboram as diretrizes e o programa de atuação partidária e as plataformas 
de governo; 

e) lutar pela garantia de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de mulheres 
na composição dos Diretórios, das Executivas e do número de Delegados do 
Partido, conforme indicação do respectivo núcleo do PMDB MULHER;
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f) defender, junto aos Diretórios do PMDB, a necessidade de estabelecer 
bandeiras que garantam a transversalidade das políticas de atenção e 
atendimento à mulher;

g) incentivar a criação e a constituição do PMDB MULHER nos municípios, nos 
estados e no Distrito Federal.

h) zelar pelo cumprimento, junto à Direção Nacional do PMDB, da Lei nº 
12.034/2009, que incentiva a participação mais efetiva das mulheres na 
política partidária. 

II – Em relação à capacitação e à formação:

a) promover a formação política da mulher, ampliando seus conhecimentos 
para	facilitar	a	sua	participação	eficaz	dentro	do	processo	político,	partidário	
e	social,	com	condições	de	influenciar	os	acontecimentos	em	sua	comunidade	
e em seu país;

b) propiciar às mulheres condições de aperfeiçoamento político para incentivar 
sua participação em todas as esferas de poder, em parceria com a Fundação 
Ulysses Guimarães e Diretórios do PMDB;

c)	qualificar	e	estimular	as	mulheres	para	a	disputa	de	cargos	eletivos;

III – Em relação aos direitos da mulher:

a) garantir os direitos e deveres da mulher, de acordo com a Constituição 
Federal;

b) propiciar tratamento equitativo às mulheres no exercício dos direitos 
políticos, de forma a contemplar as suas particularidades;

c) garantir um tratamento igualitário perante a lei, em reconhecimento à 
cidadania plena das mulheres;

IV – Em relação ao impacto das decisões na sociedade:

a) incentivar a atuação política efetiva e permanente da mulher junto a todos 
os setores da sociedade, respeitadas as características e a autonomia dos 
movimentos sociais;

b) viabilizar igualdade de oportunidades nos cenários políticos, no exercício 
dos seus direitos e no acesso ao poder, ao mercado de trabalho, à saúde, à 
educação e à moradia;

c) atuar como elemento facilitador em apoio à organização das associações 
e entidades comunitárias, enfatizando a defesa de políticas públicas para 
mulheres e a participação no controle social.

Parágrafo único. Também poderão constituir este artigo outros objetivos 
aprovados pela Convenção Nacional do PMDB MULHER.
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CAPÍTULO III 
DA INTEGRAÇÃO AO PMDB MULHER

Art. 4º. O PMDB MULHER é integrado por mulheres eleitoras, maiores 
de	 16	 (dezesseis)	 anos,	 filiadas	 ao	 Partido,	 que	 se	 comprometem	 com	 o	
cumprimento do Programa, do Estatuto e do Código de Ética do PMDB e 
do presente Regimento e que estão dispostas a lutar pela organização e 
valorização da mulher na sociedade e no Partido. 

Art. 5º. O pedido de inscrição deve ser formulado em 02 (duas) vias de 
fichas	padronizadas	do	PMDB	MULHER	à	sua	Comissão	Executiva	ou	Provisória	
Municipal.

§ 1º. A Comissão Executiva ou Provisória do PMDB MULHER entrega uma 
ficha	de	 inscrição	à	filiada,	como	comprovante,	e	encaminha	a	outra	via	à	
Presidente Municipal para arquivamento.

§	2º.	Não	estando	a	eleitora	ainda	filiada	ao	Partido,	seu	pedido	de	inscrição	ao	
PMDB	MULHER	deve	ser	acompanhado	do	preenchimento	da	ficha	de	filiação	
partidária em conformidade com o art. 5º do Estatuto do PMDB, devendo ser 
incluída	na	relação	de	filiados	encaminhados	à	Justiça	Eleitoral.

§3º.	A	filiada	pode	inscrever-se	somente	no	seu	domicílio	eleitoral.

§ 4º. Os indeferimentos obedecem aos procedimentos dispostos no Estatuto 
e no Programa e Código de Ética do PMDB.

Art. 6º. Dá-se o cancelamento da inscrição ao PMDB MULHER por morte, por 
ato voluntário, por perda dos Direitos Políticos, por expulsão ou cancelamento 
da	filiação	ao	PMDB	e	por	filiação	a	outro	partido.

CAPÍTULO IV 
DOS DIREITOS E DEVERES E DA DISCIPLINA PARTIDÁRIA

Art. 7º. São direitos das integrantes do PMDB MULHER:

I – participar ativamente do PMDB MULHER e de seus processos de 
deliberação e decisão, podendo recorrer das decisões de seus órgãos ao 
órgão imediatamente superior; 

II - votar e ser votada nas Convenções para qualquer cargo no PMDB 
Mulher; 

III – ter acesso a serviços, cursos, informações e resoluções do Partido;

IV - sugerir ações que visem fortalecer o PMDB MULHER e aproximá-lo de 
seus objetivos; 

V – receber orientação, formação e informação política;

VI – analisar e aprovar as plataformas dos (as) candidatos (as) à Presidência 
da República, aos governos estaduais e às administrações municipais nas 
Convenções	convocadas	pelo	Partido	para	esta	finalidade.
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VII – receber tratamento respeitoso, sem distinção de cor ou raça, orientação 
sexual, idade ou religião.

Art. 8º. São deveres das integrantes do PMDB MULHER: 

I – respeitar e defender os princípios programáticos e estatutários do PMDB, 
o Código de Ética partidário e o presente Regimento;

II - defender os programas do PMDB MULHER conforme a linha ideológica do 
Partido; 

III – comparecer às reuniões do PMDB MULHER regularmente convocadas e 
respeitar as deliberações das Convenções, dos Diretórios e das Comissões 
Executivas do PMDB MULHER;

IV - manter seus dados pessoais e seu endereço atualizados junto à Secretaria 
do PMDB MULHER;

V – participar das campanhas das candidaturas femininas do Núcleo e das 
demais companheiras nos pleitos eleitorais;

VI - respeitar as decisões proferidas democraticamente;

VII - manter relações de urbanidade e respeito com as dirigentes partidárias, 
com	as	detentoras	de	mandatos	eletivos	e	com	as	demais	filiadas;

VIII	 –	 manter	 conduta	 ética,	 pessoal	 e	 profissional	 compatível	 com	 as	
responsabilidades partidárias, particularmente no exercício de cargos de 
direção do PMDB MULHER, bem como quando investida em função pública 
decorrente de indicação partidária;

IX - colaborar para o fortalecimento do PMDB nos diversos setores sociais;

X – combater toda e qualquer forma de discriminação social, de gênero, raça 
e etnia, credo ou religião, orientação sexual, geracional e aos portadores de 
necessidades especiais. 

Art. 9º.	As	integrantes	do	PMDB	Mulher	ficam	sujeitas	às	medidas	disciplinares	
dispostas no Estatuto do PMDB.

CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO PROVISÓRIA

Art. 10. A Comissão Executiva Nacional do PMDB designa uma Presidenta 
Provisória,	 com	 poderes	 para	 convocar	 as	mulheres	 filiadas	 ao	 PMDB	 dos	
Estados e do Distrito Federal que, em reunião nacional, através de decisão 
das participantes, indicarão as demais 6 (seis) integrantes da Comissão 
Provisória Nacional.

Art. 11. Os Diretórios Estaduais do PMDB têm autonomia para aprovar a 
criação do núcleo do PMDB Mulher e para nomear uma Comissão Provisória de 
7	(sete)	filiadas,	renovável	uma	vez,	que	terá	a	competência	de	organizar	e	
dirigir a Convenção Estadual do PMDB Mulher dentro de 90 (noventa) dias. 
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§ 1º. Para os Estados onde não houver Diretório e Comissão Executiva 
do PMDB Mulher organizados, tiver ocorrido dissolução e/ou o Diretório 
Estadual do PMDB omitir-se de criar o núcleo, a Comissão Executiva 
Nacional do PMDB Mulher deve designar uma Presidenta Provisória, com 
poderes	para	reunir	as	mulheres	filiadas	ao	PMDB	daquele	Estado	que,	em	
reunião estadual, indicarão as demais 6 (seis) integrantes da Comissão 
Provisória Estadual.

§ 2º. A Comissão Provisória Estadual é composta de uma Presidenta, uma 
Secretária e cinco Vogais.

Art. 12. Os Diretórios Municipais do PMDB têm autonomia para aprovar a 
criação do núcleo municipal do PMDB Mulher e para nomear uma Comissão 
Provisória	de	5	(cinco)	filiadas,	renovável	uma	vez,	que	terá	a	competência	
de organizar e dirigir a Convenção Municipal do PMDB Mulher dentro de 60 
(sessenta) dias.

§ 1º. Para os municípios onde não houver Diretório e Comissão Executiva 
do PMDB Mulher organizados, tiver ocorrido a dissolução, e/ou o Diretório 
Municipal do PMDB omitir-se de criar o núcleo, a Comissão Executiva 
Estadual do PMDB Mulher deve designar uma Presidenta Provisória, com 
poderes	para	reunir	as	mulheres	filiadas	ao	PMDB	do	seu	município	que,	em	
reunião municipal, indicarão as demais 4 (quatro) integrantes da Comissão 
Provisória Municipal.

§ 2º. A Comissão Provisória Municipal é composta de uma Presidenta, uma 
Secretária e três Vogais.

Art. 13. As Comissões Provisórias nomeadas são incumbidas de organizar o 
PMDB MULHER, visando sua efetiva constituição, por meio da realização das 
Convenções Municipais e da Convenção Estadual, de acordo com as normas 
deste Regimento. 

§ 1º. As Convenções de que trata o presente artigo são realizadas 
independentemente da previsão do calendário. 

§ 2º. Esgotados os prazos sem efetiva formação do PMDB MULHER, a Comissão 
é destituída e outra é formada, restituindo-se os prazos mencionados nos 
dois artigos anteriores. 

Art. 14. As designações das Comissões Provisórias são comunicadas às 
Comissões Executivas partidárias do nível correspondente.

Parágrafo único. O(A) Presidente da Executiva Estadual do PMDB comunica 
a designação da Provisória Estadual à Presidenta do PMDB MULHER 
Nacional e o(a) Presidente da Executiva Municipal do PMDB comunica a 
designação da Provisória Municipal à Presidenta da Executiva Estadual do 
PMDB MULHER.
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TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

DO PMDB MULHER

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIAS

Art. 15. O PMDB MULHER compreende os níveis nacional, estadual, municipal 
e zonal e tem os seguintes órgãos: 

I - Convenção Nacional, Estadual e Municipal;

II – Conselho Político Nacional;

III - Diretório Nacional, Estadual e Municipal;

IV - Comissão Executiva Nacional, Estadual e Municipal; 

V - Comissão de Ética e Disciplina Nacional, Estadual e Municipal; 

VI - Conselho Fiscal Nacional, Estadual e Municipal. 

§	1º.	No	Distrito	Federal,	para	fins	de	organização	do	PMDB	MULHER,	os	Diretórios	
Zonais	ficam	com	as	atribuições	e	 competências	de	Diretório	Municipal,	 e	o	
Distrital com as atribuições e competências de Diretório Estadual.

§ 2º. A Comissão Executiva Nacional pode, por proposta do Conselho Político 
Nacional, criar organismos representativos dos movimentos sociais, mediante 
Resolução.

Art. 16. O PMDB MULHER realiza, periodicamente, Congressos Municipais, 
Estaduais, Regionais e Nacional para discutir as diretrizes do Partido e do 
PMDB MULHER.

Art. 17. As governadoras, as prefeitas, as parlamentares e as ex-presidentas 
do PMDB MULHER integram, como membros natos, os respectivos Diretórios, 
com direito à voz e voto nas suas deliberações. 

§1º. O Diretório Nacional do PMDB Mulher é composto dos seguintes membros 
natos: as governadoras, as senadoras, as deputadas federais, as presidentas 
dos Diretórios Estaduais e as ex-presidentas da Comissão Executiva Nacional 
do PMDB MULHER. 

§2º. São inelegíveis para as Comissões Executivas de qualquer nível 
do PMDB MULHER a Presidenta da República, as Ministras de Estado, 
as Governadoras e as Secretárias de Estado, do Distrito Federal e das 
Capitais; para as Comissões Executivas Municipais e Zonais, as Prefeitas, 
Vice-Prefeitas e as Secretárias Municipais.

Art. 18. Em caso de dissolução do Núcleo do PMDB MULHER em qualquer 
instância, são aplicados os dispositivos contidos no Capítulo IX, artigos 61 a 
63 do Estatuto do PMDB.
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CAPÍTULO II
DA CONVENÇÃO NACIONAL

Art. 19. A Convenção é o poder máximo e soberano do PMDB MULHER. 

Art. 20. A Convenção Nacional é realizada na Capital da República e, 
excepcionalmente, a juízo da Comissão Executiva Nacional, pode ocorrer em 
outro local. 

Art. 21. A Convenção Nacional do PMDB MULHER reúne-se: 

I – ordinariamente, de preferência na véspera da Convenção Nacional do 
PMDB, para a renovação dos mandatos dos órgãos nacionais; 

II – extraordinariamente, sempre que convocada: 

a) pela respectiva Comissão Executiva; 

b) por seu Diretório; 

c) por representação de 1/3 (um terço) dos seus membros, de 1/3 (um 
terço) dos Diretórios Estaduais do PMDB MULHER ou de 1/3 (um terço) 
das Comissões Executivas Estaduais do PMDB MULHER, para apreciação de 
matéria	definida	no	requerimento	de	convocação.

Art. 22. O ato de convocação das Convenções atende ao requisito da 
publicidade, conforme estabelecido no artigo 26 do Estatuto do Partido. 

Art. 23. A Convenção é instalada com, no mínimo, 20% (vinte por cento) das 
delegadas estaduais.

Art. 24. Constituem a Convenção Nacional as integrantes do Diretório Nacional 
do PMDB Mulher, as Delegadas dos Estados e do Distrito Federal, a Presidenta 
e a Vice-Presidenta da República, as governadoras e vice-governadoras, as 
senadoras, as deputadas federais e as deputadas estaduais do PMDB. 

Art. 25. Compete à Convenção Nacional:

I – eleger o Diretório Nacional e a Comissão Nacional de Ética e Disciplina e, por 
meio do Diretório, a sua Comissão Executiva Nacional e o seu Conselho Fiscal; 

II – discutir e analisar o relatório de atividades e a prestação de contas 
referente à aplicação mensal e anual do Fundo Partidário aos programas de 
promoção e difusão da participação política das mulheres;

III	–	modificar	o	Regimento	do	PMDB	MULHER;

IV – exercer as demais atribuições que lhe são conferidas por este 
Regimento; 

V – deliberar sobre as matérias submetidas à sua apreciação. 

Art. 26. Compete à Presidenta da Convenção Nacional: 

I – dirigir os trabalhos com poderes para coordenar as discussões e encerrá-las; 
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II – manter a ordem e a disciplina; 

III – presidir a apuração de quaisquer eleições ou escrutínios, proclamando-
lhes o resultado e, nos casos de empate, exercer o voto de qualidade, exceto 
nas votações secretas; 

IV – adiar e encerrar sessões. 

Art. 27. As votações da Convenção Nacional são por aclamação, nominais ou 
secretas, aprovadas pelo plenário.

Parágrafo único. Para os cargos eletivos, as votações são por escrutínio 
secreto, salvo quando for chapa única, caso em que a eleição é por 
aclamação.

Art. 28. As integrantes do Diretório do PMDB MULHER, eleitas pela 
Convenção, consideram-se automaticamente empossadas após proclamados 
os resultados das eleições.

Art. 29. Para a eleição do PMDB MULHER, nenhuma candidata pode participar 
de mais de uma chapa, sob pena de invalidade das chapas.

Art. 30.	Nas	Convenções	é	vedado	tratar	de	assuntos	estranhos	às	finalidades	
para as quais foram convocadas.

Parágrafo único. Com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data da 
Convenção, deverá ser publicado na sede do Partido ou em periódico de 
ampla	circulação,	o	edital	de	convocação	das	filiadas.

Art. 31. Das Convenções Ordinária ou Extraordinária, lavram-se atas em 
livros próprios, ou digitam-se as mesmas em duas vias originais, assinando 
a Presidenta e a Secretária. 

Art. 32. Sobre a mesa da Convenção, há um livro de presenças, no qual as 
filiadas	presentes	registram	suas	assinaturas.

Art. 33. Não é permitida qualquer discussão a respeito de assuntos estranhos 
aos	fins	do	PMDB	MULHER	e,	também,	a	presença	de	pessoas	não	filiadas	ao	
PMDB, salvo aquelas que forem convidadas expressamente pela Comissão 
Executiva, mas sem direito a voto.

Art. 34. O registro de chapas completas de candidatas e de suplentes 
deve ser requerido, por escrito, à Comissão Executiva ou Provisória do 
PMDB MULHER, até 72 (setenta e duas) horas da Convenção, por um grupo 
mínimo igual a 5% (cinco por cento) das respectivas convencionais, para 
cada chapa.

§ 1º. Somente pode votar ou ser votada nas eleições dos órgãos do PMDB 
MULHER	a	filiada	que	contar,	no	mínimo,	30	(trinta)	dias	de	filiação.

§ 2º. Nos casos de Convenção convocada por Comissão Provisória, o prazo 
mínimo	de	filiação	é	de	15	(quinze)	dias.

§ 3º. As delegadas do PMDB MULHER devem ter, no mínimo, 60 (sessenta) 
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dias	 de	 filiação,	 salvo	 nos	 casos	 de	 Convenção	 convocada	 por	 Comissão	
Provisória, quando esse prazo é de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO III
DAS CONVENÇÕES ESTADUAIS

Art. 35. Constituem as Convenções Estaduais as delegadas municipais, 
as integrantes do Diretório Estadual ou da Comissão Provisória Estadual 
do PMDB MULHER e a presidente e vice-presidente da República, as 
governadoras e vice-governadoras, senadoras, deputadas federais, 
estaduais,	 prefeitas,	 vice-prefeitas	 e	 vereadoras	 filiadas	 ao	 PMDB	 no	
respectivo Estado. 

Art. 36. As Convenções Estaduais são realizadas na Capital do Estado e, 
excepcionalmente, a juízo das Comissões Executivas, podem ocorrer em 
outro local.

Art. 37. As Convenções Estaduais do PMDB MULHER reúnem-se: 

I - ordinariamente, para a renovação dos mandatos dos seus órgãos 
estaduais.

II - extraordinariamente, sempre que convocadas:

a) pela respectiva Comissão Executiva;

b) por representação de 1/3 (um terço) de seus membros, de 1/3 (um terço) 
dos Diretórios Municipais ou de 1/3 (um terço) das Comissões Executivas 
Municipais,	 para	 apreciação	 de	 matéria	 definida	 no	 requerimento	 de	
convocação.

Art. 38. As Convenções Estaduais são instaladas com, no mínimo, 20% (vinte 
por cento) das delegadas municipais. 

Parágrafo único. O ato de convocação da Convenção atende ao requisito da 
publicidade, conforme estabelecido no art. 26 do Estatuto partidário.

Art. 39. Compete à Convenção Estadual: 

I- eleger o Diretório Estadual, a Comissão de Ética e Disciplina Estadual e 
as Delegadas à Convenção Nacional do PMDB MULHER com as respectivas 
suplentes e, por meio do Diretório Estadual, a sua Comissão Executiva 
Estadual e o seu Conselho Fiscal;

II- discutir e analisar o relatório de atividades e a prestação de contas 
referente à aplicação mensal e anual do Fundo Partidário aos programas de 
promoção e difusão da participação política das mulheres; 

III - deliberar sobre as matérias submetidas à sua apreciação;

IV- exercer as demais atribuições que lhe são conferidas, observados os 
limites hierárquicos e regimentais do PMDB MULHER; 

V- resolver os casos omissos que lhe forem submetidos. 
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Parágrafo único. As Convenções Estaduais elegerão delegadas à 
Convenção	Nacional	em	número	igual	ao	fixado	no	art.65,	§1º	do	Estatuto	
partidário.

CAPÍTULO IV
DAS CONVENÇÕES MUNICIPAIS

Art. 40. Constituem as Convenções Municipais e Zonais as eleitoras inscritas 
no	município	e	na	zona	eleitoral,	filiadas	ao	PMDB	e	 integrantes	do	PMDB	
MULHER.

Art. 41. As Convenções Municipais são realizadas nas sedes das áreas 
territoriais em que exerçam sua atuação e, excepcionalmente, a juízo das 
Comissões Executivas, poderão ocorrer em outro local.

Art. 42. As Convenções Municipais reúnem-se:

I - ordinariamente, para a eleição dos órgãos municipais;

II - extraordinariamente, sempre que convocadas:

a) pela respectiva Comissão Executiva;

b) por convocação do Diretório Municipal do PMDB MULHER, aprovada pela 
maioria absoluta das suas integrantes.

Parágrafo único. O ato de convocação da Convenção atende ao requisito da 
publicidade, conforme estabelecido no art. 26 do Estatuto partidário.

Art. 43. As Convenções Municipais são instaladas com o número mínimo 
de 30 (trinta) integrantes do PMDB MULHER e deliberam por maioria 
simples.

Art. 44. Compete à Convenção Municipal: 

I- eleger o Diretório Municipal e as Delegadas à Convenção Estadual do 
PMDB MULHER e as respectivas suplentes, a Comissão Municipal de Ética e 
Disciplina e, por meio do Diretório, a sua Comissão Executiva Municipal e seu 
Conselho Fiscal; 

II- discutir e analisar o relatório de atividades para promoção e difusão da 
participação política das mulheres; 

III - deliberar sobre as matérias submetidas à sua apreciação;

IV- exercer as demais atribuições que lhe são conferidas, observados os 
limites hierárquicos e regimentais do PMDB MULHER;

V- resolver os casos omissos que lhe forem submetidos; 

Parágrafo único. As Convenções Municipais elegem delegadas às 
Convenções	 Estaduais	 em	 número	 igual	 ao	 fixado	 no	 art.	 78,	 §2º	 do	
Estatuto partidário.  
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TÍTULO III
DOS ÓRGÃOS E SEU FUNCIONAMENTO

CAPITULO I
DOS DIRETÓRIOS

Art. 45. Os Diretórios Nacional, Estadual e Municipal são compostos da 
seguinte forma: 

I – O Nacional com 119 (cento e dezenove) membros titulares e 40 (quarenta) 
suplentes, com 

representação proporcional de todos os Estados onde o PMDB MULHER esteja 
constituído; 

II – os Estaduais até 71 (setenta e um) membros titulares e 1/3 (um terço) 
de suplentes; 

III – os Municipais até 45 (quarenta e cinco) membros titulares e 1/3 (um 
terço) de suplentes. 

Art. 46. Compete aos Diretórios do PMDB MULHER a eleição pelo voto direto 
e secreto da Comissão Executiva e do Conselho Fiscal correspondente, nos 
mesmos critérios do Estatuto partidário.

Art. 47. Os Diretórios do PMDB MULHER são eleitos pelos mesmos critérios 
do Estatuto partidário. 

Art. 48.	Ao	Diretório,	cabe	a	definição	dos	programas	do	PMDB	MULHER,	no	
seu âmbito de ação, bem como zelar pela aplicação dos mesmos por suas 
militantes.

Art. 49. O mandato do Diretório do PMDB MULHER corresponde ao dos 
Diretórios partidários respectivos e as eleições se darão de preferência na 
véspera da Convenção do Partido no nível correspondente.

Art. 50. O número de membros do Diretório Estadual e dos Diretórios 
Municipais é determinado pela Comissão Executiva Estadual com até 60 dias 
de antecedência da data das Convenções. 

Parágrafo único. Em caso de renúncia coletiva do Diretório, é nomeada, 
pela Comissão Executiva hierarquicamente superior, uma Comissão Provisória 
que cumpre o restante do mandato.

Art. 51. Devem ser registrados:

I – nas Comissões Executivas Estaduais, os Diretórios Municipais com suas 
respectivas Comissões Executivas e de Ética e Disciplina e as Delegadas à 
Convenção Estadual;

II – na Comissão Executiva Nacional, os Diretórios Estaduais e do Distrito 
Federal, com suas respectivas Comissões Executivas e de Ética e Disciplina, 
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e as Delegadas à Convenção Nacional.

Art. 52. O Diretório do PMDB MULHER, em seu respectivo nível, tem as 
seguintes competências: 

I – organizar a criação e regular o funcionamento das Comissões e 
Assessorias; 

II	 –	 dirigir	 e	 fiscalizar	 as	 eleições	 do	 PMDB	 MULHER,	 comunicando	 as	
irregularidades que comprometam a normalidade dos pleitos ao Diretório 
partidário correspondente; 

III – decidir sobre a intervenção ou dissolução dos órgãos, observando o 
disposto nos capítulos VIII e IX do Estatuto partidário. 

IV – manter atualizado o cadastro das suas integrantes;

V – examinar o parecer do Conselho Fiscal sobre o relatório referente à 
aplicação mensal e anual do Fundo Partidário aos programas de promoção e 
difusão da participação política das mulheres; 

VI	–	defender	os	objetivos	do	PMDB	MULHER	na	definição	das	diretrizes	para	
atuação partidária.  

CAPÍTULO II
DAS COMISSÕES EXECUTIVAS

Art. 53. A Comissão Executiva do PMDB MULHER tem as seguintes 
competências:

I - dirigir, no nível respectivo, as atividades do PMDB MULHER visando à 
atuação efetiva no processo político. 

II – implantar o Plano Estratégico do PMDB MULHER Nacional;

III – elaborar anualmente o seu planejamento de trabalho, bem como o 
relatório de atividades; 

IV – assegurar junto à Direção Partidária, no que cabe ao respectivo nível, o 
cumprimento dos dispositivos da Lei nº 12.034/2009, quanto aos seguintes 
critérios:

a) aplicação de recursos do Fundo Partidário na manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação política das mulheres;

b) promoção da participação política feminina nos programas institucionais 
do Partido;

c) preenchimento do mínimo de 30% (trinta por cento) e do máximo de 70% 
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo nas listas eleitorais;

Parágrafo único. A Comissão Executiva Nacional e as Comissões 
Executivas Estaduais encaminham às Direções Partidárias correspondentes 
os seus Planos Estratégicos, por meio dos quais evidenciam o compromisso 
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de manter programas de promoção e difusão da participação política das 
mulheres.

V - apreciar matérias submetidas ao seu conhecimento, praticando uma 
efetiva gestão colegiada;

VI - representar o PMDB MULHER na sua área de atuação;

VII - sugerir ao respectivo Diretório a criação de Comissões e Assessorias e 
coordená-las;

VIII – remeter cópias das deliberações das Convenções e dos Diretórios às 
Comissões Executivas Estaduais e Municipais, no nível respectivo.

IX - assegurar a maior representatividade possível do PMDB MULHER nos 
Diretórios, nas Comissões Executivas e no número de Delegados do Partido, 
visando à garantia de, no mínimo, 30% (trinta por cento);

X	–	promover	os	atos	necessários	à	retificação	do	presente	Regimento	e	de	
outras deliberações da Convenção Nacional;

XI – providenciar o registro dos documentos do PMDB MULHER conforme 
disposto nos artigos 51 e 86 deste Regimento;

XII	-	tomar	providências	para	a	fiel	execução	do	Programa,	Código	de	Ética	e	
Estatuto do Partido e do Regimento do PMDB MULHER.

Art. 54. Constituem a Comissão Executiva Nacional 18 (dezoito) integrantes 
titulares, a seguir designadas: Presidenta, 1ª Vice-Presidenta, 2ª Vice-
Presidenta, 3ª Vice-Presidenta, Vice-Presidenta Norte, Vice-Presidenta Nordeste, 
Vice-Presidenta Centro-Oeste, Vice-Presidenta Sudeste, Vice-Presidenta Sul, 
Secretária-Geral, 1ª Secretária, Tesoureira, 1ª Tesoureira e 05 (cinco) vogais. 

Parágrafo único. Com as integrantes da Comissão Executiva Nacional, são 
eleitas 05 (cinco) suplentes com domicílio eleitoral situado nas diferentes cinco 
Regiões do País, que substituirão as titulares nos impedimentos, obedecida a 
Região a que estas pertençam.

Art. 55. Constituem a Comissão Executiva Estadual as 11 (onze) seguintes 
integrantes titulares: Presidenta, 1ª Vice- Presidenta, 2ª Vice-Presidenta, 
Secretária-Geral, 1ª Secretária, Tesoureira, 1ª Tesoureira, 04 (quatro) Vogais, 
e 04 (quatro) Suplentes. 

Parágrafo único. A Comissão Executiva Estadual pode designar 
Coordenadoras Regionais do PMDB MULHER para auxiliar a desenvolver as 
finalidades	previstas	neste	Regimento.	

Art. 56. Constituem a Comissão Executiva Municipal as seguintes integrantes: 
Presidenta, 1ª Vice- Presidenta, Secretária- Geral, 1ª Secretária, Tesoureira, 
02 (duas) Vogais, e 02 (duas) Suplentes.

Parágrafo único. As Comissões Executivas Municipais do PMDB MULHER 
adotam as normas, diretrizes e programas nacionais e estaduais, adequando-
os à realidade local.
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CAPÍTULO III
DAS COMISSÕES DE ÉTICA E DISCIPLINA

Art. 57. As Convenções Nacional, Estadual e Municipal do PMDB MULHER 
elegem,	dentre	as	filiadas,	uma	Comissão	de	Ética	e	Disciplina,	à	qual	compete,	
no âmbito de sua jurisdição, conhecer de representação contra integrantes 
e órgãos do PMDB MULHER, emitindo parecer baseado nas disposições do 
Estatuto e no Código de Ética do PMDB.

§ 1º. Compõem as Comissões Nacional, Estaduais e Municipais de Ética 
e Disciplina do PMDB MULHER 5 (cinco) membros titulares e 5(cinco) 
suplentes.

§ 2º. Os critérios para a composição das chapas para as Comissões de Ética 
e	Disciplina	são	os	definidos	no	Estatuto	partidário	do	PMDB;

§ 3º. As Comissões de Ética e Disciplina do PMDB MULHER são eleitas 
mediante	chapas	completas,	nos	mesmos	termos	e	prazos	fixados	para	os	
demais órgãos do PMDB MULHER. 

Art. 58. A Comissão de Ética do PMDB MULHER encaminha seu parecer à 
Comissão Executiva do Partido no nível correspondente, que decidirá sobre 
sua remessa à Comissão de Ética respectiva.

TÍTULO IV
DOS ÓRGÃOS DE APOIO DO PMDB MULHER

CAPÍTULO I
DOS CONSELHOS FISCAIS

Art. 59. Os Diretórios Nacional, Estadual e Municipal do PMDB MULHER 
elegem,	 juntamente	 com	 a	 Comissão	 Executiva,	 dentre	 suas	 filiadas	 e	
mediante chapa completa, um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros 
titulares	e	3	(três)	suplentes,	com	a	competência	específica	de	examinar	e	
emitir pareceres sobre os relatórios referentes à aplicação mensal e anual 
do Fundo Partidário aos programas de promoção e difusão da participação 
política das mulheres.

Parágrafo único. Não podem integrar os Conselhos Fiscais do PMDB MULHER 
as integrantes da Comissão Executiva do mesmo nível.

CAPÍTULO II
DO CONSELHO POLÍTICO NACIONAL

Art. 60. Ao Conselho Político Nacional do PMDB MULHER incumbe a análise, 
a discussão e o encaminhamento de questões políticas de interesse nacional 
das mulheres.
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Art.61. O Conselho Político Nacional tem como membros: 

I – as titulares da Executiva Nacional do PMDB MULHER;

II – as Presidentas e Secretárias-gerais dos Diretórios Estaduais do PMDB 
MULHER;

III – a presidenta e vice-presidenta da República;

IV – as governadoras e vice-governadoras;

V – as parlamentares nacionais e estaduais;

VI – as prefeitas e vice-prefeitas;

VII – as vereadoras das capitais dos Estados;

VIII	 –	 sendo	 filiadas	 ao	 Partido,	 as	 ex-Presidentas	 nacionais	 do	 PMDB	
MULHER.

Parágrafo único. As integrantes elegem entre si uma Presidenta e uma 
Secretária, com mandato igual ao do Diretório Nacional do PMDB MULHER.

Art. 62. O Conselho Nacional é convocado por sua Presidenta e por ela 
presidido.

Parágrafo único. A convocação do Conselho poderá, também, ser feita por 
1/3 (um terço) de suas integrantes.

Art. 63.	O	Conselho	Nacional	deve	elaborar	seu	Regimento	Interno,	definindo	
como uma de suas competências propor diretrizes de atuação política e 
parlamentar de âmbito nacional a ser seguida pelas representantes do Partido.

TÍTULO V
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

DAS INTEGRANTES DAS COMISSÕES EXECUTIVAS

Art. 64. Compete às Presidentas das Comissões Executivas Nacional, 
Estaduais e Municipais do PMDB MULHER: 

I - presidir as reuniões da Comissão Executiva, do Diretório e as sessões das 
Convenções; 

II - convocar sessões ordinárias e extraordinárias da Comissão Executiva e 
do Diretório; 

III - exigir das demais dirigentes o exato cumprimento de suas funções; 

IV - convocar as suplentes, em caso de vacância, impedimento ou ausência 
de membros efetivos; 

V - dirigir o PMDB MULHER de acordo com as resoluções dos seus órgãos e 
das	competências	fixadas	neste	Regimento;
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VI - representar as mulheres peemedebistas perante os órgãos partidários 
no nível respectivo.  

Art. 65. Compete às Vice-Presidentas, além da prerrogativa de substituir a 
Presidenta em seus impedimentos e ausências: 

I - exercer as atribuições que lhes são conferidas pelo Diretório e pela 
Presidenta;

II - colaborar com a Presidenta na solução dos assuntos de ordem política e 
administrativa;

III - informar ao Partido e ao Diretório do PMDB MULHER sobre as atividades 
e	reivindicações	das	filiadas;

IV - coordenar, supletivamente, os assuntos de ordem política das diferentes 
regiões; 

Art. 66. São atribuições e competências das Vice-Presidentas Regionais do 
PMDB MULHER Nacional:

I - representar a Presidenta em seus impedimentos e ausências, colaborando 
com ela no desempenho de suas funções, na região de abrangência;

II - acompanhar e orientar as atividades do PMDB Mulher nos Estados de sua 
região, apoiando e incentivando maior participação e dinamismo dos núcleos 
estaduais;

III - incentivar e orientar as mulheres do PMDB a criarem núcleos municipais, 
por meio da realização das respectivas Convenções;

IV - divulgar, aos núcleos estaduais de sua região, as atas, as decisões, as 
propostas e moções aprovadas pela Executiva Nacional;

V - Promover eventos regionais, articulando a mobilização das mulheres;

VI - auxiliar na articulação e na mobilização das mulheres de sua área 
de abrangência para a participação na Convenção Nacional e em eventos 
nacionais;

VII - obter e divulgar informações do PMDB MULHER dos Estados em relação 
às candidaturas femininas nos processos eleitorais. 

Art. 67. Compete à Secretária-Geral: 

I - substituir, em seus impedimentos ou ausências, a Presidenta e as Vice-
Presidentas, na ordem estabelecida; 

II - colaborar com a Presidenta na solução de assuntos da ordem política e 
administrativa; 

III - supervisionar os serviços de Secretaria;

IV - coordenar as atividades administrativas, assegurando o cumprimento das 
decisões da Comissão Executiva e das demais instâncias do PMDB MULHER;
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V - indicar nomes e coordenar as atividades do pessoal administrativo 
colocado à disposição pelo Partido;

VI - organizar as Convenções do PMDB MULHER;

VII - elaborar, divulgar e distribuir o noticiário referente ao PMDB MULHER.

Art. 68. Compete à 1ª Secretária: 

I - substituir a Secretária-Geral nas ausências e impedimentos; 

II - assumir a responsabilidade dos serviços da secretaria; 

III - preparar os papéis, documentos e expedientes da secretaria; 

IV - redigir atas das reuniões;

 V - organizar os trabalhos de arregimentação partidária, mantendo atualizado 
o cadastro do PMDB MULHER e a jurisprudência eleitoral;

VI - administrar o arquivo do PMDB MULHER;

 VII - receber e arquivar as correspondências do PMDB MULHER; 

VIII – formalizar, ao Partido e ao Diretório do PMDB MULHER, as atividades e 
reivindicações	das	filiadas;

Art. 69. Compete à Tesoureira, nos níveis Nacional e Estadual:

I - administrar os serviços da Tesouraria;

II – assegurar, junto às Direções Partidárias Nacional e Estaduais, o 
cumprimento da determinação da Lei nº 12.034/2009, referente à aplicação 
mensal e anual do Fundo Partidário aos programas de promoção e difusão 
da participação política das mulheres, visando a apresentar mensalmente às 
demais integrantes da Executiva do PMDB Mulher os respectivos relatórios de 
aplicação dos recursos do Fundo Partidário; 

Art. 70. Compete à 1ª Tesoureira auxiliar e substituir a Tesoureira na ausência 
ou impedimento desta.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 71. O PMDB MULHER, por intermédio do PMDB, pode receber doações 
de pessoas físicas e jurídicas para constituição de seus fundos, observados os 
critérios do Estatuto partidário nos artigos 102, 103 e 104.

Art. 72. A primeira Convenção Nacional será realizada registrando-se a 
efetivação de Convenções Estaduais em, no mínimo, 10 (dez) Estados da 
Federação.

Art. 73. A realização das Convenções Estaduais depende da realização 
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de Convenções Municipais  em pelo menos 1/5 (um quinto) do total dos 
Municípios.

Art. 74. Somente poderá ocorrer Convenção para eleição dos órgãos do PMDB 
MULHER nos municípios onde Diretórios do Partido estiverem efetivamente 
constituídos.

Art. 75. Os Diretórios Nacional, Estaduais e Municipais poderão fazer 
imprimir periódicos ou manter programas de rádio, televisão ou  na 
internet para a  divulgação de assuntos sociais e culturais de interesse do 
PMDB MULHER.

Art. 76. Sob a responsabilidade direta do Partido, em níveis nacional, 
estadual e municipal ou por meio de convênios com entidades especializadas, 
o PMDB MULHER poderá organizar sistemas de pesquisas, de educação, de 
capacitação e cursos de formação de interesse político partidário. 

Art. 77. Todos os cargos do PMDB MULHER são exercidos gratuitamente.

Art. 78. As integrantes do PMDB MULHER não respondem, nem mesmo 
subsidiariamente, pelos encargos e obrigações sociais do PMDB. 

Art. 79. Para todos os casos omissos do presente Regimento, aplica-se, no 
que couber, o Estatuto do Partido e a legislação eleitoral e partidária em 
vigor.

Art. 80. O presente Regimento Interno será aprovado provisoriamente 
pela Comissão Provisória Nacional do PMDB MULHER e encaminhado para a 
Executiva	Nacional	do	PMDB	e	ratificado	na	primeira	Convenção	Nacional	do	
PMDB	MULHER,	quando	entrará	em	vigor	de	forma	definitiva.

Art. 81. Passam a integrar o presente Regimento, as Comissões de Ética 
e Disciplina e os Conselhos Fiscais para a organização nacional, estadual e 
municipal, aprovados pela Comissão Executiva Nacional, em reunião realizada 
em 5 de fevereiro de 2010, com a presença das presidentas estaduais, e 
ratificados	pela	Convenção	Nacional	de	28	de	maio	de	2011.

Art. 82. O processo de registro dos documentos perante as Comissões 
Executivas será disciplinado pela Comissão Executiva Nacional, observadas, 
desde logo, as seguintes diretrizes:

a) A Comissão Executiva eleita do PMDB MULHER, no prazo de 10 (dez) 
dias, encaminhará à Comissão Executiva no nível superior:

I - ofício dirigido à Presidenta da Comissão Executiva ou Provisória, solicitando 
o registro do Diretório;

II – cópia do Edital que convocou a Convenção;

III – cópia da Ata da Convenção e da lista de presenças das convencionais;

IV – relação das eleitas;

V – relação das Delegadas e suplentes.
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b) A Secretaria-Geral providenciará a elaboração da nominata dos órgãos 
eleitos e sua divulgação.

Art. 83. O presente Regimento poderá ser alterado por proposta da Comissão 
Executiva Nacional do PMDB MULHER ou por proposta de 1/3 (um terço) das 
integrantes do Conselho Político Nacional, sendo aprovadas as alterações por 
maioria em Convenção Nacional do PMDB MULHER.

Parágrafo único. Cabe à Comissão Executiva do Diretório Nacional do PMDB 
a	aprovação	final	das	modificações	do	Regimento	Interno	do	PMDB	MULHER.

Art. 84. Revogam-se as disposições em contrário.

Aprovação na Convenção de 13 de março de 2004

Aprovação na Convenção de 28 de maio de 2011

Aprovação na Reunião Nacional de 14 de setembro de 2011

Aprovação	final	pela	Executiva	Nacional	do	PMDB	em	12	de	junho	de	2012
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3. Anexos - Modelos de documentos

3.1 Ficha de inscrição ao PMDB Mulher

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome Completo _______________________________________________

Data Nascimento ___/___/___ Natural de ___________________ UF ____

Profissão	_____________Formação:	(			)	Superior		(		)	2º	Grau		(		)	1º	Grau

Endereço_____________________________________________________
                    Rua/Avenida/ Travessa             Número            Bloco/Apto

Bairro______________________CEP_________ Município______________

Telefone_________celular_____________e-mail_____________________

Local de trabalho _________________________Cargo ________________

Endereço_____________________________________________________

CEP___________Município_____________Telefone________Fax ________

_______________
Município/Zonal

                                        
     

________________
Coordenadoria/Estado
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PARTICIPAÇÃO NO PMDB

Data	de	filiação:	____/____/____

(  ) Militante (  ) Membro do Diretório Municipal 

(  )Membro da Comissão de Ética/ Disciplina

(  ) Membro da Executiva Municipal  

Cargo: ____________________________________

(  ) Membro Conselho Fiscal 

(  ) Delegada à Convenção Estadual

Outros cargos/período: __________________________________________

Observações __________________________________________________

Candidata a cargo eletivo?      (  ) Sim   (  ) Não

Qual/Ano/Partido ______________________________________________

Exercício de cargo eletivo?      (  ) Sim   (  ) Não

Qual/Período/Partido ___________________________________________

Exerce ou exerceu cargo público indicada pelo PMDB?    (  ) Sim   (  )  Não

Qual/ Período _________________________________________________

Realiza algum trabalho voluntário? (  )  Sim  (  )  Não   Qual?____________

Nome da entidade______________________________________________

Data ___/____/_____                Assinatura _________________________
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3.2 Ofício para indicação da Comissão Provisória

 ...............................................................................
    (Cidade e data)

 Senhora Presidenta:

 A Comissão Executiva Municipal do PMDB do município de...........
.................... vem por meio deste, comunicar a indicação  das seguintes 
integrantes para constituir a Comissão Provisória do PMDB Mulher, que  terá 
o prazo de 60 dias para realizar a Convenção Municipal deste órgão de ação 
partidária:

Presidenta:.............................................................................
Endereço......................................................................................
Telefone....................... E-mail................ Data de Nascimento..........
Secretária ...................................................................................
Endereço ....................................................................................
Telefone....................... E-mail................ Data de Nascimento..........
Vogal ..........................................................................................
Endereço .....................................................................................
Telefone....................... E-mail................ Data de Nascimento..........
Vogal ..........................................................................................
Endereço .....................................................................................
Telefone....................... E-mail................ Data de Nascimento..........
Vogal.......................................................................................
Endereço.....................................................................................
Telefone....................... E-mail................ Data de Nascimento..........

Saudações Peemedebistas,

.........................................................................
Presidente da Comissão Executiva Municipal do PMDB

Ilma. Sra. 
..................................................................................
Presidenta do PMDB Mulher do Estado.............................
..................................................................................
                        (endereço)
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3.3 Termo de consentimento

TERMO DE CONSENTIMENTO

	 Nós,	 abaixo-assinadas,	 filiadas	 ao	 PMDB	 -	 Partido	 do	 Movimento	
Democrático Brasileiro e inscritas no PMDB Mulher, damos pleno consentimento 
para que nossos nomes sejam indicados como INTEGRANTES do Diretório 
Municipal do PMDB Mulher, como DELEGADAS titulares e suplentes à Convenção 
Estadual do PMDB Mulher e como integrantes da Comissão Municipal de Ética 
e Disciplina.

.............................................. , ..... de ................................. de 201...

INTEGRANTES DO DIRETÓRIO MUNICIPAL:

  NOME    ASSINATURA
.............................................         ..............................................

DELEGADAS Á CONVENÇÃO ESTADUAL?

 NOME    ASSINATURA
.............................................         ..............................................

INTEGRANTES DA COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA:

 NOME    ASSINATURA
.............................................         ..............................................
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3.4 Edital

EDITAL

	 Ficam	 convocadas,	 por	 este	 Edital,	 todas	 as	 eleitoras	 filiadas	 ao	
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro, neste município, para a 
CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PMDB MULHER, que será realizada no dia .........
de ............................... de ....., com início às ............... e encerramento 
às ..........................., no ............ (local), .........(endereço), nesta cidade, 
com a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Abertura dos trabalhos da Convenção;

2. Eleição do Diretório Municipal do PMDB Mulher, composto de ... titulares e 
de ........ suplentes;

3. Eleição do Conselho de Ética e Disciplina Municipal;

4. Eleição das ... Delegadas titulares e ... suplentes à Convenção Estadual do 
PMDB Mulher;

5. Eleição da Comissão Executiva Municipal;

6. Eleição do Conselho Fiscal Municipal.

7. Proclamação dos resultados e posse das eleitas.

8. Encerramento.

.............................................., ...... de ................................ de 20...
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3.5 Requerimento para registro da chapa 

Ilma. Sra. ...................................
Presidenta da Comissão Executiva/Provisória 
PMDB Mulher de 
...........................................
 (Cidade)

	 As	abaixo-assinadas,	eleitoras	filiadas	ao	PMDB	e	inscritas	no	PMDB	
Mulher deste município, requerem a V.Sa. o registro da  seguinte chapa, que 
concorrerá às eleições do Diretório Municipal do PMDB Mulher, durante a 
Convenção Municipal a realizar-se no dia .... de ............................de..... :

INTEGRANTES DO DIRETÓRIO MUNICIPAL
(relacionar os nomes das titulares e suplentes)
1...................................................

DELEGADAS À CONVENÇÃO ESTADUAL
(relacionar os nomes das delegadas e das suplentes)
1...................................................

INTEGRANTES DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA
(relacionar os nomes das titulares e suplentes)

1...................................................

Nestes Termos
Pedimos Deferimento.

......................................., ..... de ............................ de 20....

(Seguem-se as assinaturas de um grupo mínimo de 5% por cento
dos nomes acima relacionados)
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3.6 Ofício convocando as filiadas para a convenção

Ofício Circular ................                                              (Município e data)

Prezada companheira do PMDB,

 Temos a satisfação de convocá-la para a Convenção Municipal do 
PMDB Mulher a realizar-se no dia .. de ..................... de 20......., das ... 
às .... horas, no ............... (local), situado ........................................... 
(endereço), nesta cidade.

 Nossa Convenção terá a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Abertura dos trabalhos da Convenção Municipal.
2. Eleição das ... titulares e das ... suplentes do Diretório Municipal.
3. Eleição das cinco titulares e das cinco suplentes do Conselho Municipal de 
Ética e Disciplina.
4. Eleição das ..... delegadas titulares e das ... delegadas suplentes.
5. Eleição, pelo novo Diretório, das nove integrantes da Comissão Executiva 
Municipal e das três titulares e três suplentes do Conselho Fiscal Municipal.

Saudações peemedebistas,

_____________________       __________________________
           Presidenta Secretária

Comissão Provisória Municipal do PMDB Mulher
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3.7 Ofício convidando para a convenção

 ........................................, ...... de ............................ de 20.....

 

 Ilustríssimo (a) Senhor (a)

 ............................................

 Presidente do Diretório Municipal do PMDB de .......................

 

 Senhor(a) Presidente,

 Pelo presente, encaminhamos cópia do Edital de Convocação da 
Convenção Municipal do PMDB Mulher deste município. Solicitamos a 
presença de Vossa Senhoria e dos demais membros da Executiva Municipal 
para prestigiar os trabalhos desta nossa primeira Convenção.

 Agradecemos a honrosa atenção de Vossa Senhoria e apresentamos

Saudações peemedebistas,

________________________________

PRESIDENTA DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PMDB MULHER

________________________________

SECRETÁRIA DA COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PMDB MULHER
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3.8 Ata da Primeira Convenção Municipal 

ATA DA CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PMDB MULHER 
DE .................. (Município)

Aos ....(por extenso) dias do mês de ........................... de dois mil e ..., às 
.....horas, tendo por local .................................................., situado(a) à 
rua ................................................,número ......, presentes a Presidenta 
da Comissão  Provisória do PMDB Mulher , .............................................
.., e o (a) Presidente do Diretório Municipal do PMDB, ..............................
................,	reuniram-se	as	filiadas	ao	PMDB	e	inscritas	no	PMDB	Mulher	do	
município de .............................,  para constituírem o PMDB Mulher, elegendo 
as integrantes do Diretório Municipal e da Comissão de Ética e Disciplina, 
as delegadas à Convenção Estadual, as integrantes da Comissão Executiva 
Municipal e do Conselho Fiscal. A Presidenta da Comissão Executiva Provisória 
declarou instalada a Convenção Municipal e convidou para integrarem a mesa 
dos trabalhos as companheiras ............................, ...............................
.., ......................... e  os companheiros ............................ e ...............
................... Dando continuidade, apresentou uma breve exposição sobre 
as	finalidades	do	PMDB	Mulher,	agradecendo	a	presença	e	convidando	todas	
as companheiras presentes para participarem ativamente das atividades 
do PMDB Mulher. A seguir, usaram a palavra ..............................., ........
.......................... e ........................... Dando continuidade, a Presidenta 
determinou que se passasse à votação, por voto direto e secreto, anunciando 
antes que havia (m) sido registrada (s) em tempo hábil, ...... chapa(s) 
concorrente(s) a esta primeira Convenção Municipal do PMDB Mulher. A 
Presidenta então fez a apresentação da(s) chapa(s) e, ao mesmo tempo, 
solicitou	uma	fiscal	para	acompanhar	a	votação.	Às	 .....horas	a	Presidenta	
declarou	 encerrada	 a	 votação,	 depois	 de	 verificar	 que	 todas	 as	 presentes	
com direito a voto já haviam votado. A seguir, a Presidenta designou como 
escrutinadoras	 ...................	 e	 .............................	 Verificou-se	 haverem	
votado	 ................	 filiadas,	 encontrando-se	 	 o	mesmo	número	de	 cédulas	
na urna. Procedida a apuração, sem que fosse apresentada qualquer 
impugnação,	 verificou-se	 o	 seguinte	 resultado:	Chapa	A,	 encabeçada	pela	
companheira ......................,..(por extenso) votos; Chapa B, encabeçada 
pela companheira ........................., ........... votos. Registraram-se ... votos 
brancos	 e	 ....	 nulos.	 Proclamou,	 em	 seguida,	 a	 chapa	 vencedora,	 ficando	
assim constituído o PMDB Mulher de .................., para o biênio ..... - ....: 
integrantes do Diretório Municipal: ...........(nomes das titulares e suplentes); 
integrantes da Executiva Municipal .... (nomes das titulares e suplentes), 
Delegadas à Convenção Estadual .......... (nomes das titulares e suplentes), 
integrantes da Comissão de Ética e Disciplina: ...... (nomes das titulares e 
suplentes), integrantes do Conselho Fiscal: .................. (nomes das titulares 
e suplentes). A Presidenta declarou empossadas todas as eleitas e passou 
a palavra à presidenta eleita. Os trabalhos foram suspensos por ......... 
minutos, para que fosse lavrada a presente ata. Reaberta a sessão, foi lida e 
aprovada a ata, que vai assinada por mim, ..................., que secretariei a 
Convenção, pela Presidenta, pelo Presidente do Diretório Municipal do PMDB 
e	pelas	filiadas	que	assim	o	desejarem.	......................................,	.......	de	
.................................. de ......
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3.9 Ofício para Registro do Núcleo

............................... (Número do Ofício)

............................................................... (Município e data)

Prezada Presidenta,

Temos a satisfação de comunicar a realização da primeira Convenção do 
PMDB Mulher em nosso Município e solicitamos o registro do nosso Núcleo 
Municipal junto à Secretaria da Executiva Estadual do PMDB Mulher.

Encaminhamos	para	este	fim	os	seguintes	documentos:

1. Cópia do Edital.
2. Cópia da Ata da Convenção.
3. Cópia da lista de presenças.
4. Relação das titulares e suplentes do Diretório Municipal e da Comissão 
de Ética.
5. Relação das titulares e suplentes da Comissão Executiva Municipal com 
endereços completos.
6. Relação das delegadas e suplentes à Convenção Estadual com endereços 
completos.

Atenciosamente,

__________________                             ______________________

         Presidenta                     Secretária

Ilma. Sra.............................................. (nome)

Presidenta da Comissão Executiva Estadual do PMDB Mulher

....................................................... (Capital e Estado)
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Convenção Nacional do PMDB Mulher. Maio/2011.
(Crédito: Wendel Lopes/PMDB)

O Regimento Interno do PMDB Mulher, que contem normas fundamentais 
específicas e norteadoras da organização e do funcionamento desse órgão de 
apoio e cooperação do PMDB, foi aperfeiçoado por meio de intensos estudos e 
de acolhimento de propostas, a partir de 2009. Recebeu aprovação parcial na 
Convenção Nacional do PMDB Mulher de maio de 2011 e aprovação final, por 
delegação da Convenção, das representantes dos Estados, em setembro de 
2011. No período de consulta à Assessoria Jurídica do PMDB Nacional, foram 
incluídos no Regimento os valores norteadores de sua gestão e atribuições das 
Executivas constantes no Plano Estratégico do PMDB Mulher, bem como as 
disposições da Lei 12.034/2009, que incentivam a participação das mulheres 
na política. A reforma no Regimento recebeu aprovação, em instância final, 
da Comissão Executiva Nacional do PMDB, presidida pelo Senador Valdir 
Raupp, em 12 de junho de 2012.


