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RESOLUtAO N°. 002/22 - de 04 de abril de 2022. 

Dispoe sobre a cr-Lacao da 
Procuradoria Especial da Mulher 
no ambito do Municipio de Brejo 
Santo cear a e da ,utras 
pr-ovddenc i.as . 

O Presidente da Camara Municipal de Brejo Santo - Estado do Ceara. 
usando de suas atrtbutcoes legais, etc. 
FA<;;O SABER que a Camara Municipal de Brejo Santo, Estado do Ceara, 
em sessao realizada no dia 31 de marco do corrente ano, aprovou Projeto 
de Resoluc;ao no 002/22, de autoria da Mesa Diretora, e, eu prornulqo a 
seguinte: 

RESOLUtAO 

Art. 10. A Procuradoria Especial da Mulher tern 3 finalidade de zelz r oela 
particlpacao das Vereadoras nos orgaos e atlvidades da Camara Municipal, em 
colaboracao com a Mesa Diretora. 

Art. 20. Procuradoria Especial da Mulher sera constltuida de 01 (uma) 
Procuradora Especial da Mulher, 02 ( duas) Procuradoras Adjuntas e 01 (u na) 
Coordenadora (Advogada). As Procuradoras serao designadas pela Preside rcia 
da Camara Municipal de Brejo Santo-CE, a cada dots anos, no inicio da :ie!.sao 
Legislativa, observando-se, tanto quanto possivel, o prlncipro da 
proporcionalidade partidaria. 

§1°. As Procuradoras Adjuntas terao a desiqnacao de Prirneira e 
Segunda, e nessa ordem subsntutrao a Procuradora Especial da Mulher em . eus 
impedimentos e colaborarao no cumprimento das atribuic;5es da Procurado ia 

§2°. A Coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, qradu ida na 
area de direito e ctcnctas juridicas com lnscricao na Ordem dos Advogado do 
Brasil - OAB, cargo comissionado com carga horaria ce 20 horas semanais e corn 
vencimento bastco de 3.000,00 (tres mil reais). 

Art. 30. Compete a Procuradoria Especial da Mulher 

I - receber, examinar e encaminhar aos 6rgaos competentes der uncles 
de vlolencta e dlscrirnlnacao contra a mulher; 

II - fiscahzar e acompanhar a execucao de programas do g:JVl rno 
municipal, que visem a prornocao da igualdade de genera, assim c 1rr,0 a 
trnplernentacao de carnpen'ias educativas e antidiscriminat6rias de 21rr olto 
municipal; 
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III - cooperar com orqantzacoes locais, nacionais e internac,onais, 
publlcos e privados, voltados a mplementacao de politicas publlcas p ira as 
mulheres; 

IV - promover pesquisas, sernlnarlos, palestras e estudos sabre 
violencta e discrtrntnacao contra a mulher, bem como acerca de seu derici de 
representacao na politica, inclusive para fins de divulgac;ao pub'ica e 
fornecimento de subsidio as Cornlssoes Tecnlcas da Camara Municipal df- B ·ejo 
Santo - Ceara, 

Art. 4°. A Coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher desenvolvera as 
seguintes atividades, sob a dlrecao do Presidente: 

I - fornecer relat6rios sobre denuncia de vlolencia e discrirninacao 
contra a mulher; 

II - prestar asslstencla juridica a Procuradoria; 

III - verificar a veracidade das denuncias apresentadas; 

IV - examinar e opinar em questoes relativas a direitos e deve,�e da 
Procuradoria; 

V - acompanhar todos os atos relativos a Procuradoria; 

VI - representar a Procuradoria ju-ito a 6rgaos e entidades 
com petentes. 

Art. so. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria Esp cal 
da Mulher tera ampla divulqacao pelos meios de cornuntcacao da C.amara 
Municipal de Brejo Santo Ceara. 

Art. 50. A Mesa Diretora devera proporcionar as condlcoes estruturais e 
materiais para o funcionamento da Procuradoria EsJecial da Mulher. 

Art. 7°. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publlcacao, devenr'o a 
norneacao das Vereadoras que irao compor a Procuradoria Especial da Mulher, 
ocorrer no periodo de 10 (dez) dias, ap6s a publicacao desta Resoluc;ao. 

Plenario da Camara Municipal de ejo Santo, em 04 de abril de 2022. 
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