C A R T I L H A
COMO CRIAR UMA
PROCURADORIA
DA MULHER NOS
MUNICÍPIOS?

CARTILHA

COMO CRIAR UMA PROCURADORIA
DA MULHER NOS MUNICÍPIOS?

Mesa Diretora

Deputados Estaduais

19ª Legislatura – 2º Biênio
2019-2023

Deputado Adailton Martins
Deputado Dilson de Agripino
Deputada Diná Almeida
Deputado Doutor Samuel Carvalho
Deputado Garibalde Mendonça
Deputado Georgeo Passos
Deputado Gilmar Carvalho
Deputada Goretti Reis
Deputado Ibrain Monteiro
Deputado Iran Barbosa
Deputada Janier Mota
Deputada Kitty Lima
Deputada Maria Mendonça
Deputado Rodrigo Valadares
Deputado Talysson de Valmir
Deputado Vanderbal Marinho
Deputado Zezinho Guimarães
Deputado Zezinho Sobral

Presidente
Luciano Bispo
Vice-Presidente
Francisco Gualberto
1º Secretário
Jeferson Andrade
2º Secretário
Luciano Pimentel
3º Secretário
Maísa Mitidieri
4º Secretária
Doutor Samuel
Procuradoria Especial da Mulher
Anexo II: Rua Maruim, 47 – Centro
CEP: 49010-160 | Aracaju/SE
Telefones: (79) 3216-6824
E-mail: promualese@al.se.leg.br
(79) 9 8845-1105

promualese

O QUE É A PROCURADORIA
DA MULHER DA ALESE?
A criação da Procuradoria Especial da Mulher na
ALESE se constitui em um marco histórico com
objetivo de defender e promover a igualdade
de gênero, a autonomia, o empoderamento
e a representação das mulheres, além do
enfrentamento a todas as formas de discriminação
e violência contra a mulher. É mais um dispositivo
legal no cenário que trabalha a defesa feminina,
dentro da Casa Legislativa, sendo uma ferramenta
importante juntamente com os demais órgãos
e programas de governo no enfrentamento à
violência contra as mulheres.
Segundo o Art. 33 da resolução nº 05/2018
da ALESE, compete à Procuradoria Especial
da Mulher - PROMU zelar pela participação
mais efetiva das Deputadas nos órgãos e nas
atividades da Assembleia Legislativa e ainda:

I - Receber, examinar e encaminhar aos órgãos
competentes denúncias de violência e discriminação
contra a mulher;
II - Fiscalizar e acompanhar a execução de programas do
governo estadual, que visem à promoção da igualdade
de gênero, assim como a implementação de campanhas
educativas e antidiscriminatórias de âmbito estadual;
III - Cooperar com organismos nacionais e
internacionais, públicos e privados, voltados à
implementação de políticas públicas para as
mulheres;
IV - Promover pesquisas e estudos sobre violência
e discriminação contra a mulher, bem como acerca
de seu déficit de representação na política, inclusive
para fins de divulgação pública e fornecimento de
subsídio às Comissões da Assembleia Legislativa.

QUANDO FOI
CRIADA?
A Procuradoria Especial da Mulher, da
Assembleia Legislativa do Estado de
Sergipe, foi criada pela Resolução nº 05
de 26 de fevereiro de 2018, de autoria
da Deputada Estadual Goretti Reis e
publicada no Diário Oficial nº 27.892 de
28/02/2018.

PROCURADORA
DA MULHER E
ADJUNTA
(2019-2023)

Em 2018, o Ato da Presidência nº 15.313
de 08 de março, designou a primeira
Procuradora Especial da Mulher,
Deputada estadual Goretti Reis, período
em que foi trabalhada a implantação da
Procuradoria na ALESE, formatando
todo processo de atuação e organização
do espaço físico e da logística.

Procuradora
Especial da Mulher:
Goretti Reis

Procuradora Adjunta
Especial da Mulher:
Maísa Mitidieri

QUAIS SÃO AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELA
PROCURADORIA DA
MULHER DA ALESE?
PROCURADORA
DA MULHER E
ADJUNTA
(2019-2023)

Mesmo com alguns avanços nos últimos anos, a
representatividade feminina no legislativo ainda
é muito pequena, a criação de uma Procuradoria
Especial da Mulher auxilia na visibilidade e
importância da política para as mulheres.
As Procuradorias atuam na criação e efetivação
dos direitos das mulheres, e no combate a
violência e discriminação. Tem papel fundamental
na rede de proteção à mulher, atuando de forma
conjunta com outros órgãos do legislativo,
executivo e judiciário.
O aumento no número de Procuradorias Especiais
da Mulher significa ampliação da rede de proteção
à mulher e fortalecimento do combate a violência
e discriminação.

Viabilização do cumprimento da legislação de enfrentamento à
violência contra as mulheres;
Produção de material informativo alusivo à política da mulher;
Monitoramento e divulgação das leis pertinentes de proteção à mulher;
Diagnóstico quantitativo e qualitativo sobre os serviços de prevenção
e atenção às mulheres em situação de violência no Estado de Sergipe;
Recebimento e acompanhamento de denúncias sobre violência
contra as mulheres, acolhimento, orientações e encaminhamentos
aos órgãos competentes;
Organização de eventos, campanhas educativas e palestras sobre direitos,
combate à violência e proteção à mulher em todas as áreas.

QUAL É A ESTRUTURA DE
UMA PROCURADORIA DA
MULHER?
As Assembleias e Câmaras Municipais possuem
autonomia para definir a organização de suas
Procuradorias Especiais da Mulher, porém,
recomenda-se que tenha ao menos uma
Procuradora titular e uma Procuradora-adjunta
para substituí-la quando necessário e uma equipe
composta preferencialmente por mulheres.
Recomenda-se também um espaço físico adequado
onde possa ser respeitada a privacidade e sigilo
de mulheres e uma equipe técnica para auxiliar nos
atendimentos, ações, campanhas e projetos.

COMO É ELEITA E QUAL É
A DURAÇÃO DO MANDATO
DA PROCURADORA DA
MULHER?
Na Câmara dos Deputados, a Procuradora da Mulher
e as Procuradoras adjuntas são eleitas por votação
de todas as deputadas da Casa. Já na Assembleia
Legislativa de Sergipe a Procuradoria Especial da
Mulher e a Procuradora-Adjunta são designadas
pelo Presidente da Assembleia Legislativa, dentre as
Deputadas da Casa.
O ideal é que o mandato da procuradora da mulher
acompanhe o tempo de mandato do presidente da
Casa Legislativa.

COMO CRIAR UMA
PROCURADORIA DA
MULHER?
É recomendado que seja feita uma articulação
entre as parlamentares da Casa Legislativa para
apoio e que o projeto seja apresentado por uma
parlamentar com identificação e atuação na causa
dos direitos e proteção das mulheres.
A Procuradoria da mulher deve ser criada a partir de
uma resolução. Após a aprovação, a Casa Legislativa
deve definir a estrutura física e os profissionais
para atuarem, levando em consideração as
particularidades e demandas de cada lugar.

MODELO DE PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº __/____
Dispõe sobre a criação da Procuradoria da
Mulher no âmbito da Câmara Municipal,
do Município de/o _____________ e dá
outras providências.
Faço saber que a Câmara Municipal do Município de/o _____________
aprovou a seguinte resolução:
Art. 1°. A Procuradoria da Mulher não terá vinculação com nenhum outro
órgão desta Casa, sendo órgão independente, formado por Procuradoras
Vereadoras, que contará com o suporte técnico de toda a estrutura da
Câmara.
Art. 2°. A Procuradoria Especial da Mulher será constituída de 01
(uma) Procuradora da Mulher e de ___ (____) Procuradoras Adjuntas,
designadas pelo Presidente da Câmara Municipal, a cada ___ (____)
anos, no início da Legislatura.
§ 1º. As Procuradoras Adjuntas terão a designação de ________(Primeira,
Segunda e Terceira) e, nessa ordem, substituirão a Procuradora Especial
da Mulher em seus impedimentos, e colaborarão no cumprimento das
atribuições da procuradoria.
§ 2º. Os mandatos da Procuradoria da Mulher acompanharão a
periodicidade da eleição da Mesa Diretora.
Art. 3º. Compete à Procuradoria da Mulher zelar pela participação mais
efetiva das Deputadas nos órgãos e nas atividades da Assembleia e
ainda:

I - Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes denúncias
de violências e discriminação contra a mulher;
II - Fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo
estadual, que visem à promoção da igualdade de gênero, assim como
a implementação de campanhas educativas e antidiscriminatórias de
âmbito estadual;
III - Cooperar com organismos nacionais e internacionais, públicos e
privados, voltados à implementação de políticas para as mulheres;
IV - Promover pesquisas, seminários, palestras e estudos sobre
violência e discriminação contra a mulher, bem como acerca de seu
défice de representação na política, inclusive para fins de divulgação
pública e fornecimento de subsídio às Comissões da Assembleia.
Art. 4º. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria da
Mulher terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação da Câmara.
Art. 5º. A suplente de vereadora que assumir o mandato em caráter
provisório não poderá ser escolhid(a) para Procuradora da Mulher ou
Procuradora Adjunta.
Art. 6°. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com a nomeação imediata das Procuradoras.
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Faça o Download
do documento

Av. Ivo do Prado, s/n, Centro
Palácio Governador João Alves Filho
Aracaju, Sergipe | CEP: 49010-050
TEL.: (79) 3216-6600

promualese
assembleiase

(79) 9 8845-1105

assembleiasergipe

Faça o Download
do documento

assembleiase

