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PROJETO DE RESOLU<;AO N°. 002/22 - de 17 de marco de 2022. 
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' A Mesa Diretora da Camara Municipal de Brejo Santo, no uso das atrtbulcoes que lhe 
conferem o Regimento Interno, apresenta o seguinte: 

PROJETO DE RESOLUtAO 

Art. 1 °. A Procuradoria Especial da Mulher tern a finalidade de zelar pela 
partlclpacao das Vereadoras nos 6rgaos e atividades da Camara Municipal, em 
colaboracao com a Mesa Diretora. 

Art. 2°. Procuradoria Especial da Mul\"\er sera constttulda de O (uma) 
Procuradora Especial da Mulher, 02 (duas) Procurad eras Adjuntas e 01 (uma) 
Coordenadora (Advogada). As Procuradoras serao des,gnadas pela Presidenc·a da 
Camara Municipal de Brejo Santo-CE, a cada dois anos, no lnlclo da sessao Leqtslattva, 
observando-se, tanto quanta possfvel, o prindpio da p-ooorcronaudade partldar a. 

§1 °. As Procuradoras Adjuntas terao a desrgnac;ao de Primelra e se. unda, e 
nessa ordem substttulrao a Procuradora Especial da Mull1er em seus imped in .er las e 
colaborarao no cumprimento das atnbutcoes da Procuradoria; 

§2°. A coordenaoora da Procuradoria Especial da Mulher, graduada '1a area 
de direito e cienclas juridicas com mscrtcao na Ordem dos Advogadas do Brasi - OAB, 
cargo comissionado com carga horarla de 20 horas semanais e com vencimento bastco 
de 3.000,00 (tres mil reais). 

Art. 3°. Compete a Procuradoria Espec,a da Mulher 

I - receber, examinar e encaminhar aos orqacs competentes denuncias de 
vlolencla e dtscrtmtnacao contra a mulher; 

II - fiscalizar e acampanhar a execucao de programas do governo m .in cipal, 
que visem a promocao da igualdade de genera, assrrr coma a lmplernentacao de 
campanhas educauvas e antidiscriminat6rias de arnbtto municipal; 

III - cooperar com orqantzacoes locals, nacionais e internacionais, pl bhcos e 
privados, valtados a implernentacao de polfticas pubhcas para as mulheres; 

IV - promover pesquisas, seminaries, palestras e estudos sabre vlotencla e 
ctscnmtnaceo contra a mulher, bem coma acerca de seu deficit de representacuo na 
polftica, inclusive para fins de divulqacao publlca e fornecimento de subsidio as 
Cornlssoes Tecntcas da :amara Mun,cipa de srejo santo ceara. 

- 

Dispiie sobre a cria�ao da Procuradoria 
Especial du Muther no ambito do Municipio 
de Brejo s� nto - Ceara e d: outras 
providencias. 
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Art. 40. A Coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher desenvo.vera as 
seguintes ativldades, sob a dlrecao do Presidente: 

I - fornec.:er relatorios sobre denuncla de violencia e dlscrirninacao on .. ra a 
mu I her; 

II - prestar assistencia juridica a Procuradoria; 

III - verificar a veracidade das denuncias apresentadas; 

IV - examinar e opinar em questoes relativas a direltos e deveres da 
Procuradoria; 

V - acompanhar todos os atos relatives a Procuradoria; 

VI - representar a Procuradoria junta a 6rgaos e entidades competentes 

Art. so. Tocia iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria 
Especial da Mulher tera ampla divulga�ao pelos meios de cornuntcacao da Camara 
Municipal de Brejo Santo - ceara. 

Art. 50. A Mesa Diretora devera proporctona- as condlcoes estruturais e 
materials para o funcror arnento da Procuradoria Especial da Mulher. 

Art. 7° Esta Resoluc;ao entra em vigor na data de sua publlcacso, devendo a 
norneacao das Vereado .... as que irao compor a Procuradoria Especial da Mulher ocorrer 
no perfodo de 10 (cez) dias, apes a pubucacao desta Resoluc;ao. 

Plenarto da Camara Municipal de Brejo Santo, em 17 ae rnarco de 2022. 

tfD,tA>� l)H 1Q..���� 
Maria de Lourdls Silva 
2a. Secretarla 
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