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RESOLUCAO no  002/2018 

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI: 

Faço saber que a Cârnara Municipal de Itapevi Aprovou e eu promulgo a seguinte 
Resolução: 

"Dispôe sobre a criação da procuradoria da Muiher no 

âmbito da Câmara Municipal de Itapevi, e dá outras 

providências." 

Art. 10  A Procuradoria da Muiher não terá vinculaçAo corn nenhurn outro órgào desta 

Casa, sendo órgão independente, formado por Vereadoras, que contará corn o suporte 

técnico de toda a estrutura da Câmara. 

Art. 2° A Procuradoria da Muiher sera' constitulda de 03 (três) Procuradoras da Muiher, 

designadas pelo Presidente da Câmara Municipal eleitas pela bancada feminina da 

Cârnara Municipal, a cada 2 anos, no inIcio da Legislatura. 

Parágrafo ñnico. Os mandatos da Procuradoria da Muiher acompanharao a 

periodicidade da eleição da Mesa Diretora. 

Art. 3° Compete a Procuradoria da Mulher zelar pela participacao mais efetiva das 

Vereadoras nos órgãos e nas atividades da Câmara Municipal e ainda: 

I - receber, exarninar e encaminhar aos órgãos competentes denüncias de violências e 

discriminação contra a muiher; 

II - fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo Municipal, que visem 

A promoçao da igualdade de gênero, assim como a implementacao de campanhas 

educativas e antidiscrirninatórias de ârnbito municipal; 

III - cooperar corn organismos nacionais e internacionais, piblicos e privados, voltados 

a implementaçao de poilticas para as muiheres; 

IV - promover pesquisas, seminários, palestras e estudos sobre violéncia e discriminação 

contra a muiher, bern como acerca de seu défice de representacão na poiltica, inclusive 

para fins de divulgaçao püblica e fornecimento de subsIdio as Comissöes da Câmara 

Municipal. 
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_ f 	Art. 40 Toda iniciativa provocada ou implementada pela Procuradoria da Mulher tera 

ampla divulgacao pelo orgao de comunicacao da Camara Municipal. 

Art. 5° A suplente de vereadora que assumir o mandato em carater provisorio nao 

podera ser escolhida para Procuradora da Mulher ou Procuradora Adjunta. 

Art. 6° A presente Resolucao entra em vigor na data de sua publicacao, produzindo 

seus efeitos a partir de 01/01/201 , corn a nomeagdo imediata das procuradoras. 

Camara MunJ~ipal de Itapevi, 29 de maio de 2018. 

T1 11t 	WI 
V 	Presaente 

ERONDINA FERREIRA GODOV 
10 Secretaria 

Publicado na Secretaria da Camara Municipal de Itapevi aos 29 dias do 
mes de maio de 2018. 

,9LAUIIIA MAIA COSTA 
ssistente egislativo I 

Rua Arnaldo Sergio Cordeiro das Neves, 80 - Vila Nova Itapevi - Itapevi - SP - CEP.: 06694-090 
Fone: (11) 4141-4472 - www.camaraitapevi.sp.gov.br  


