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CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACA

PALACI0 I)A LIBERDADE

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
"Disp6e  sobre  a  Procuradoria  Especial  da  Mulher  coma

6rgao   da   Camara   Nlunicipal   de   Jacarei   e   d6   outrals
providencias"

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREi   APROVA   E   0   SEU

PRESIDENTE,   VEREADOR   PAULO   FERREIRA   DA   SILVA

PROMULGA 0 SEGulNTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.  1° -A  Procuradoria  Especial  da  Mulher,  como Orgao

independente  da  Camara  Municipal  da  Jacarei,  sera  constituida  por  procuradoras

vereadoras  nomeadas  pelo  Presidente do  Legislativo  atraves  de  Portaria,  as  quais

devefao manifestar interesse na sua partjcipagao.

Pafagrafo dnico -Caso haja mais de 3 (tres) vereadoras

interessadas   em   participar  da   Procuradoria   Especial   da   Mulher,   estas   deverao

escolher as 3 (ties) integrantes do 6rgao.

Art. 2° -A Procuradoria Especial da Mulher sera composta

por 01  (uma) Procuradora Especial da Mulher e por 02 (duas) Procuradoras Adjuntas,

eleitas entre si para ocuparem os respectivos cargos no inicio da primeira e da terceira

sess6es legislativas, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondugao

na   mesma   legislatura  como   Procuradora   Especial,   sendo  obrigatoriamente   uma

Vereadora.

§  1°  -  A  eleigao  descrita  no  capuf  deste  artigo  devera

ocorrer impreterivelmente ate o dia posterior a segunda Sessao Ordinaria do inicio de

cada  bienio.
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§ 2° - Em caso de empate nesta eleieao,  os cargos sefao
definidos por sorteio.

§  3° -  Conforme  disposigao  do  capuf,  ap6s  a  escolha  da

composigao   da   Procuradoria   Especial   da   Mulher,   devera   ser   encaminhada   tal

informagao atrav6s de oficio ao Presidente da Camara para a edigao da competente

Portaria de nomeagao.

§  4°  - As  Procuradoras  Adjuntas  terao  a  designagao  de
Primeira  e  Segunda,  e  nessa  ordem  substituifao  a  Procuradora  Especial  em  seus

impedimentos   e    licengas   e   colaborarao    no   cumprimento   das   atrjbuig6es   da

Procuradoria.

§ 5° - Nao havendo ndmero suficiente de vereadoras para

as  fung6es  previstas   no   pafagrafo  anterior,   devefao   obrigatoriamente   integrar  a

Procuradoria servidoras do Legislativo efetivas e/ou comissionadas que se habilitarem

a participar, o que devefa ser feito atraves de manifestaeao escrita ao Presidente da

Camara.

§ 60 - Em caso de interesse de mais de duas servidoras do

Legislativo, devefa ocorrer eleigao na forma do capuf e do § 2° deste artigo.

§  7°  -  Caso  nao  ocorra  manifestagao  de  servidoras  do

Legislativo, cumprira ao Presidente da Camara designar as funcionarias que ocuparao

os  cargos  de  Primeira  e  Segunda  Procuradoras  Adjuntas,  atraves  de  Portaria  da

constituigao da  Procuradoria Especial da Mulher.

Art.  3° -  Na  impossibilidade ou  inexistencia de vereadoras

para o cargo de Procuradora  Especial, devera obrigatoriamente  integrar o Orgao  urn

vereador eleito  por seus pares por meio de eleigao  na mesma forma do capuf e do

artigo anterior.

Pafagrafo  Onico  -  Caso  nao  ocorra  a  manifestagao  de

nenhum  vereador  interessado  para   o  cargo  de   Procurador  Especial  da   Mulher,

cumprira ao Presidente da Camara exercer esta fungao.
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Art.   4°   -   Compete   a   Procuradoria   Especial   da   Mulher

realizar   fun?6es   de   fiscalizagao   de   ordem   geral   nas   areas   inerentes   a   sua

competencia,   bern   como   exercer   papel   consultivo   das   Comiss6es   Tematicas,

Conselhos Municipais e outros 6rgaos afins, e ainda:

I    -    receber,     examinar    e    encaminhar    aos    6rgaos

competentes dendncias de violencia e discriminagao contra a mulher;

11  -fiscalizar e acompanhar a execugao de programas de

governo que visem a promoeao da igualdade de genero, assim como a implementagao

de campanhas educativas e antidiscriminat6rias de ambito municipal;

Ill  -cooperar com  organismos  nacionais  e  internacionais

ptlblicos e privados, voltados a lmplementagao de politicas ptlblicas para as mulheres;

lv - promover pesquisas, seminarios,  palestras e estudos

sobre a violencia e discriminaeao contra a mulher, bern como acerca de seu deficit de

representagao na politica, inclusive para fins de divulgagao e fornecjmento de subsidio

as Comiss6es da Camara.

Pafagrafo   tlnico  -  A  Procuradoria   Especial  da   Mulher

utilizafa,   quando  necessario,   os  recursos  tecnicos  da  estrutura  administrativa  da

Camara  Municipal.

Art.  50 -As iniciativas  provocadas ou  implementadas  pela

Procuradoria    Especial    da    Mulher   terao   ampla   divulgagao    pela    Secretaria   de

Comunicagao da Camara Municipal, exceto os casos em que houver necessidade de

sigilo.

Art. 6° - Os mandatos das Procuradoras acompanhafao a

periodicidade da eleigao da Mesa Diretora do Legislativo.
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Art.  7° -A suplente da vereadora que assumir o in

em cafater provis6rio nao podera ser escolhida para Procuradora da Mulher, devendo

ser designada nova Procuradora,  nos termos deste Decreto Legislativo.

Art, 8° -A constituigao da Procuradoria Especial da Mulher

atraves  de  ato  do  Presidente  da  Camara  devera  ocorrer  imediatamente  ap6s  a

definigao e comunicagao dos nomes que integrafao a Procuradoria nos termos deste

Decreto Legislativo.

Art.  9° - Este  Decreto  Legislativo entrafa em vigor a  partir

de 01  de janeiro de 2023.

Art.  10  -Revogam-se  as  disposig6es  em  contfario,  em

especial os Decretos Legislativos 382/2016 e 436/2021.

Camara Municipal,  10 de maio de 2022

`AtA  -i
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Pretende o presente  Projeto de  Decreto  Legislativo dispor

sobre a Procuradoria Especial da Mulher como Orgao da Camara Municipal de Jacarei

e da outras providencias", em  relagao a sua composi?ao.

0  objetivo  e  criar  mecanismos  para  que  a  Procuradoria

Especial da  Mulher tenha efetiva formagao em sua composigao,  independentemente

do  ntlmero  de  mulheres  eleitas  para  a  vereanea,  fortalecendo  e  garantindo  o  pleno

funcionamento de suas atividades.

Preve   ainda   que   a   Procuradoria   Especial   da   Mulher

utilizafa,   quando  necessario,  os  recursos  t5cnicos  da  estrutura  administrativa  da

Camara  Municipal  e  ajnda  a  ampla  divulgagao  de  seus  atos  pela  Secretaria  de

Comunicagao do Legislativo, exceto nos casos em que houver necessidade de sigilo.

0  objetivo  e  inserir a  Camara  de  Jacarei  de forma  mais

eficaz  no  debate  sobre  quest6es  de  genero  e  na  luta  pela  construgao  de  uma

sociedade em que mulheres e homens tenham os mesmos direitos. A intengao e atuar

contra todas as formas de discriminagao.

A  missao  da   Procuradoria   Especial  da   Mulher  e  zelar,

fiscalizar,  dar publicidade e  incentivar os direjtos da  mulher,  criando mecanismos de

empoderamento, especialmente, em situag6es de desigualdade de genero. Tern como

valor  o  respeito  a  dignidade  da  pessoa  humana  e  a  diversidade  em  uma  busca

permanente pela universalizagao dos direitos humanos.

Cumpre  registrar  que,   na  elaboragao  desta  propositura,

contamos  com  a  valiosa  colaboragao  dos  seguintes  servidores  do  Legislativo:  Dra.

Mirta  Eveliane Tamen  Lazcano,  Benedito Anselmo Tursi  e  Solange Zuchini,  a quem

agradecemos.
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