
Projeto de Resolução da Mesa 

Expediente 1970/2018. 

Projeto de Resolução 014/2018. 

 

Objeto: “Regulamenta a Estrutura Administrativa da Procuradoria 

Especial da Mulher na Câmara Municipal de São 

Leopoldo”. 

 

A Procuradoria da Mulher foi criada na Câmara de 

Vereadores de São Leopoldo através da Resolução 165/2017. 

A  procuradoria tem por finalidade contribuir com a 

fiscalização e controle das ações governamentais e políticas de Estado 

desenvolvidas no âmbito do Município de São Leopoldo,  conforme se 

extra da justificativa que acompanhou aquele projeto de resolução. 

Vejamos: 

 “...tem como missão zelar pelos direitos da mulher, bem 

como fiscalizá-los, controlá-los e incentivá-los, criando 

mecanismos de empoderamento, especialmente em 

situações de desigualdade de gênero. Tem, como valor, 

o respeito à dignidade da pessoa humana e à 

diversidade em uma busca permanente pela 

universalização dos direitos humanos. Representa as 

mulheres brasileiras, recebe denúncias de violência 

contra as mulheres e as encaminha aos órgãos 

competentes. Trabalha, ainda, em favor da aprovação 

de projetos de lei, projetos de emenda à Constituição e 

políticas públicas que venham garantir e ampliar os 

direitos já conquistados. 

 A Procuradoria Especial da Mulher também coopera 

com organismos municipais, estaduais, nacionais e 

internacionais, públicos e privados, voltados à 

implementação de políticas públicas para as mulheres...” 

 



Observo,  pois,  que a criação da procuradoria encontra 

respaldo na função fiscalizatória  do Poder Legislativo,  bem como na 

função de acessoramento,  tal como previsto no art. 3º, inc. III do 

Regimento Interno. 

No plano constitucional o projeto está amparado pelo 

art. 30, inciso I,  que estabelece competência aos municípios para 

legislarem sobre assunto de interesse local. O que simetricamente é 

reproduzido no art. 11, inc. XXX da LOM.   É o caso. 

Aliás, o Município de São Leopoldo tem por fundamento 

reduzir as desigualdades e promover o bem de todos sem discriminação 

de sexo e gênero,  conforme art. 7º, incisos II e III da LOM. 

Ressalto que a criação da procuradoria das mulheres no 

âmbito do Poder Legislativo não é matéria nova,  valendo mencionar a 

iniciativa da Câmara dos Deputados: 

 

A Procuradoria da Mulher é um órgão institucional 

criado em 2009, pelo Presidente da Câmara dos 

Deputados, Michel Temer, com o objetivo de zelar pela 

participação mais efetiva das deputadas nos órgãos e 

nas atividades da Câmara, e também fiscalizar e 

acompanhar programas do Governo Federal, receber 

denúncias de discriminação e violência contra a 

mulher e cooperar com organismos nacionais e 

internacionais na promoção dos direitos da mulher.  

A Procuradora da Mulher é eleita com três 

procuradoras-adjuntas (de partidos distintos), por todas 

as deputadas na primeira quinzena da primeira e 

terceira sessões legislativas, na mesma eleição para a 

Coordenação da Bancada Feminina.1 (Grifei). 

 

Portanto ratifico o parecer quanto a legalidade da 

propositura que cria a Procuradoria da Mulher na Câmara de 

Vereadores. 

Quanto à iniciativa para propor a presente Resolução, é 

de fato da Mesa Diretora,  conforme previsto no art. 32, inciso III do 

Regimento Interno, in verbis: 

                                                           
1
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“III - decidir, privativamente, a criação, extensão e 

alteração de cargos inerentes à alteração dos 

respectivos vencimentos, respeitadas as disposições 

legais;” 

 

Ademais,  a  competência para a Câmara  de 

Vereadores criar cargos está prevista no art. 110, inciso XIII da Lei 

Orgânica. 

Assim,  há perfeita adequação da presente resolução 

com o texto constitucional,  criando cargo por Resolução,  nominando-

o, estabelecendo a forma de investidura, os requisitos de idade e 

escolaridade,  e estabelecendo atribuições,  conforme inteligência dos 

artigos 51, inc. IV e 52, inc. XIII,  ambos da Constituição Federal, e 110, 

inciso XIII da Lei Orgânica. 

Ora, se a competência para criar  cargo no âmbito da 

Câmara,  é privativa do Poder Legislativo,  evidentemente resolve-se a 

questão pela adoção da “resolução”.  A propositura por lei ao certo 

fere o princípio republicado da separação das funções do Estado. 

Um dos requisitos essenciais para a criação de cargo em 

comissão,  como é o caso em análise,  é o de que o cargo criado se 

enquadre na previsão constitucional do art. 37, incisos II e V,  ou seja,  

destine-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento.  Vejamos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: 

... 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende 

de aprovação prévia em concurso público de provas ou 

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração; 



... 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente 

por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos 

em comissão, a serem preenchidos por servidores de 

carreira nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento; (Grifei). 

 

Da análise das atribuições do cargo,  consoante o artigo 

2º do projeto de resolução sub exame,  observo que são típicas de 

assessoramento à agente política que for eleita Procuradora Especial 

da Mulher,  distinguindo-se totalmente das atribuições de 

assessoramento parlamentar de gabinete. 

Ademais,  no momento em que uma das atribuições da 

Procuradoria da Mulher é justamente a fiscalização das ações e 

políticas públicas desenvolvidas pelo Poder Executivo,  surge a 

necessidade de assessoramento da procuradora da mulher através de 

cargo em comissão justamente porque é o fator  “confiança” a 

característica indispensável para que a Procuradora Especial da Mulher 

exerça integralmente o desiderato, com o assessoramento de servidor 

de sua estrita confiança. 

Nesse contexto, o projeto merece trânsito legislativo, por 

atenta para a forma legal e não apresenta vício quanto a iniciativa. 

Em face do disposto no art. 136 do RI,  o expediente se 

submeterá a duas votações e será considerado aprovado se obtiver a 

aprovação de maioria simples. 

É  o que digo. 

São Leopoldo, 27 de fevereiro de 2018. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


