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PROJETO DE RESOTUçÃO N" Oây ,DE 2022.

cÂwTRRR MUNtctpAL DE cAscAVEL
do em:?àr():,lra.1- Âlteta dispositivos da Resolução n" 13, de 1,4 de dezembro de

2018 (R.egrmento Interno da Câmara Municipal de Cascavel),
criando a Procutadoria da Mulher no âmbito do Poder
Legislauvo do Município de Cascavel e dá ouúâs providências.

Protoc

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, apÍova',

Ârt. L" Esta Resolução acrescenta o Título VII-Â e os aÍts. 72-C,72-D,72-8,72-F e

72-G à Resolução no L3, de 14 de dezembro de 2018 (X.egimento Interno daCàmara Municipal de

Cascavel), que passa a vigorz' com a seguinte redação:

..TÍTULO VII-A
DÂ PROCURÂDORIÂ DÂ MULHER"

"Art.72-C. Fica criada a Procuradoia da Mulher no âmbito do Poder Legislativo do
Município de Cascavel.

Patágrafo único. A Procuradona da Mulher náo terâ vinculação com nenhum ouúo
orgpo desta Casa, sendo orgão independente, que contatá com o supoÍte técnico de

toda a estÍutuÍa do Poder Legislativo. "
"Art. 72-D. A Procuradoria da Mulher será constituída a cada dois anos, no início de
cada Legislattra e setá composta pot 1 (uma) Ptocuradora da Mulher e duas

Procuradoras adjuntas:

§1" A eleição das Procuradoras serâ reaLzzda juntamente com a eleição da Mesa
Diretora e se dará por meio de votação enúe os Padamentares.

§2" Em sendo eleita apenas uma Vereadora, ela automaticameflte será empossada como
Ptocuradora.

§3" Na ausência de Vereadora(s), a(s) vaga(s) remanescente(s) será(ão) ocupada(s) por
serr.idora efetiva da Càmara Municipal.

§4" As Vereadoras e/ou servidoÍas nomeadas Procuradoras, mantetão seus subsídios
e/ou remuneraçào, não havendo nenhuma espécie de acréscimo. "
"Art.72- E. Em caso de vacãncía no caÍgo da Vereadora eleita Procuradota, o plenário
farâ nova eleição.

§1" Não havendo Vereadoras a concoÍÍeÍ, aplica-se a tegÍl- prevista no §3o, do art.72-
D.

§2"Â suplente de Veteadora que assumir o mandato em carâtet provisório não
ser escolhidà paÍe- Procuradoria da Mulhet. "
"Art.72-F. Compete à Ptocuradoría da Mulher zelar pela parucipação efetiva
Vereadoras nos órgãos e nas atividades da Càmara Mumcipal e arnda:

I - receber, examinar e encaminhaÍ aos órgãos competentes denúncias de violência e

discriminação contta a mulhet;
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II - ftscabzaÍ e acompaflhat a execução de progrâmâs do Govetno Municipal que visem
a promoção da igualdade de gênero, assim como a implementação de campanhas
educativas e antidiscriminatôrras de âmbito Municipal;

III - cooperaÍ com organismos estaduais e nacionais, públicos e privados, voltados à

implementação de políticas par^ 
^s 

mulhetes;

IV - pÍomovet pesqúsas, seminários, palestras e estudos sobte violência e

discriminação contra a mulhet, bem como acetca da reptesentação feminina na
política, inclusive para fins de ür,'ulgação pública e fornecimento de subsídio às

Comissões da Càmata Municipal;

V- promover demais atiüdades corelatas aos dfueitos da mulher, que serão definidas,
de forma pormenodzada, em Regimento Interno da Procuradorta da Mulhet. "
"Art.72 - G. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Ptocutadoria da Mulhet
terâ ampla dir,'ulgação pelo órgão de comunicaçào da Càmara Municipal. "

.Frtt,2 Após a publicação desta Resolução, devido â suas alterações, setá dada a devida
correção gramatical e de técnica legislativa no Regimento Interno.

Art. 3" Esta tesolução entta em vigot na data de sua publicação oficial, devendo a
eleição das Procuradoras ocoÍÍeÍ em até trinta dias, excepcionando a tegta do att. 72-D para" 

^ptimeira ele.ição.

Palácio José Neves Formighieri, 70" aniversário de Cascavel.
Cascavel, 18 de 2022.

t

:e-[Beth Leal
PSC Yereadoraf

Josias de
Vereador/MDB Vereador/PSC

JustiÍicação,

O presente projeto de Resolução tem por objetivo instituir a Procuradoria da Mulher
na Càrr,aru Municipal de Cascavel.

Apesat do avanço legislativo, a falta de aplicabilidade, efetividade das noÍmas, e a

ausência de políticas públicas arnda faz com que haja inseguraflçà, sendo indiscuúvel a necessidade
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de atenção às causas voltadas à mulher. É d. t"rponsabiüdade do poder púbüco adotar polÍticas

que atendam aos anseios e necessidades sociais, nesse sentido,a ctiaçáo da ProcutadoÀa da Mulher

nesta Câmara proporciona â constÍução efetiva de tais políticas.

Funcionalmente, a Procuradoria é um órgão de defesa dos direitos femininos, que

também 
^lora. 

na. ftscaltzaçáo e estÍutuÍâção da rede de ptoteção. Está abeto pàrz- receber denúncias

de violação aos clireitos, sendo responsável pela promoção dos encaminhamentos necessários na

busca de soluções.

Em âmbito nacional, ta Càmara dos Deputados foi crtada em 2009, pela Resolução n"

10, e as procuradas são eieitas pelas deputadas, em âmbito estadual, foi instituída na Assembleia

Legislativa do Paranâ pela Resolução n" 7 , de 25 de iunho de 2019.

Atualmente são 24 Procutadotias Municipais instaladas no Estado doPanrâ - Arapoti,

Carlópoüs, Chopinzinho, Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Curitiba, Flotestópoüs,

Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Guarapuava, G,taíta, Irz.ú., Latanjeiras do Sul, Nova

Fátima, Nova Tebas, Palmas, Pérola, Pinhão, Pitanga, Santalzabel do Oeste, Santa Maria do Oeste,

Tera Roxa, Tibagr, Tunas do Paraná.

PeIo exposto, pedimos o apoio dos nobres paÍes, para àptovação deste proieto, que tem

por objeuvo aumentaÍ a ÍepÍeseÍrtatividade das mulheres na política, além de apücar medidas que

üsem a redução da violência contra a mulher, promovendo debates nos patlamentos e

encaminhando denúnciâs aos ótgãos competentes.
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