
 
 

    PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA 

 

Regulamenta a Estrutura 

Administrativa da Procuradoria 

Especial da Mulher na Câmara 

Municipal de São Leopoldo.  

 

   ARMANDO MOTTA, Presidente da Câmara 

Municipal de São Leopoldo, no uso de suas atribuições legais. 

   Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, de 

conformidade com o Regimento Interno desta Casa, a seguinte 

Resolução.  

 

Art. 1º - É criado o cargo de Assessor(a) Especial da 

Procuradoria Especial da Mulher no quadro de cargo em 

comissão da Câmara Municipal de São Leopoldo. 

 

 

Art. 2º - Compete à Assessoria Especial da Procuradoria 

Especial da Mulher: 

- zelar pela participação mais efetiva das Vereadoras nos órgão e 

nas atividades da Câmara Municipal; 
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- receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes 

denúncias de violência e de discriminação contra a mulher; 

- fiscalizar e acompanhar a execução de programas do Governo 

Municipal que visem à promoção da igualdade entre homens e 

mulheres, bem como a implementação de campanhas 

educativas e antidiscriminatórias de âmbito municipal; 

- cooperar com organismos públicos e privados, voltados à 

implementação de políticas para as mulheres; 

- promover estudos e debates sobre violência e discriminação 

contra as mulheres e sobre o défice de representação das 

mulheres na política, inclusive para fins de divulgação pública e 

fornecimento de subsídios às Comissões Permanentes da 

Câmara Municipal; 

- acompanhar os debates promovidos pelo Fórum Municipal de 

Mulheres e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

- promover a integração entre o movimento de mulheres e a 

Câmara Municipal; e 

- organizar e divulgar a legislação relativa aos direitos das 

mulheres, inclusive a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 -- 

Lei Maria da Penha -, bem como zelar pelo seu cumprimento. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Câmara Municipal de São Leopoldo, 23 de fevereiro de 2018. 

 

Armando Motta 

Presidente 


