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PROJETO DE LEI Nº 081, DE 19 DE JUNHO DE 2013. 
 

Cria a Coordenadoria Municipal de 
Políticas para as Mulheres no 
Município de Sobradinho e dá outras 
providências. 
 

Art. 1º Fica criada a Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres, 
cuja finalidade é a promoção de políticas de equidade e gênero, vinculada 
diretamente ao Gabinete do Prefeito Municipal. 
 
Art. 2º São atividades da Coordenadoria: 
I – assessorar o Governo Municipal na articulação, coordenação e formação de 
políticas públicas para as mulheres; 
II – implementar campanhas educativas e antidiscriminatórias; 
III – elaborar o planejamento de gênero que contribua na ação do Governo 
Municipal com vistas à promoção da igualdade; 
IV – articular, executar e promover programas de cooperação com organismos 
públicos e privados; 
V – articular, executar e promover a política municipal de enfrentamento à 
violência contra a mulher. 
 
Art. 3º Ficam criados os seguintes cargos comissionados que compõem a 
estrutura da Coordenadoria com as seguintes remunerações: 
I – 01 (um) cargo de Coordenadora de Políticas para as Mulheres (Padrão 10 – 
CC); 
II – 01 (um) cargo de Assessora de Políticas para as Mulheres (Padrão 09 – 
CC). 
 
Art. 4º No exercício de suas atribuições, a Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para as Mulheres poderá requerer das pessoas físicas e 
jurídicas colaborações, no sentido de apoiar suas atividades. 
 
Art. 5º A Coordenadoria poderá expedir instruções normativas para o 
funcionamento e execução de suas tarefas institucionais. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 19 dias do mês de junho de 
2013. 
 
 

LUIZ AFFONSO TREVISAN, 
Prefeito Municipal. 
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Ofício nº 390/2013/SMA                           Sobradinho, RS, 19 de junho de 2013. 
 
Ilustríssima Senhora 
MAXCEMIRA DE PELLEGRIN TREVISAN 
Muito Digna Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
SOBRADINHO – RS. 
 

Senhora Presidente: 
 
Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 

encaminhamos o Projeto de Lei nº 081, que cria a Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para as Mulheres no Município de Sobradinho e dá outras 
providências. 

 
Justifica-se o Projeto em razão de que os 

organismos de políticas públicas para as mulheres funcionam na esfera 
federal, estadual e municipal. No âmbito da União, foi criada em 2003 a 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
(SEPM-PR). Em 2011, o Governo do Estado atendendo a uma histórica 
reivindicação dos movimentos de mulheres e por entender que uma sociedade 
só se torna democrática e justa quando as suas cidadãs também participam 
efetivamente das políticas públicas, criou a Secretaria Estadual de Políticas 
para as Mulheres (SPM-RS). 

 
Nesse ínterim, a criação de uma instância 

governamental municipal facilitaria promover a garantia dos direitos das 
mulheres para a eliminação das discriminações que as atingem, bem como a 
sua plena integração social, política, econômica e cultural, além dos objetivos 
específicos: 

 
- planejar, organizar, dirigir e monitorar os planos, 

programas, projetos e ações que visem à defesa dos direitos das mulheres, 
assegurando-lhes uma plena participação na vida sócio econômica, política e 
cultural do Município, bem como se articular com setores da sociedade civil e 
órgãos públicos e privados para o desenvolvimento de ações e campanhas 
educativas relacionadas às suas atribuições; 
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- estimular, apoiar e desenvolver estudos e 
diagnósticos sobre a situação da mulher no Município; 

- formular políticas de interesse específico das 
mulheres, de forma articulada com toda a Administração Municipal, assim 
como em parceria com os Governos Estadual e Federal; 

- aderir ao Pacto Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres; 

- promover ações para viabilizar políticas para 
promoção de emprego e renda para as mulheres; 

- estabelecer, em conjunto com todas as Secretarias 
Municipais, programas de formação e treinamento de servidores públicos, 
visando erradicar as discriminações, em razão do sexo, nas relações 
profissionais internas e externas; 

- propor a celebração de convênios nas áreas que 
dizem respeito a políticas específicas de interesse das mulheres, 
acompanhando-os até a sua conclusão; 

- assegurar as políticas públicas direcionadas à 
superação das desvantagens econômicas, sociais e culturais das mulheres; 

- instituir um comitê intersetorial, com representantes 
das demais Secretarias Municipais, para garantir a transversalidade das 
políticas de gênero em todas as áreas do Governo Municipal; 

- coordenar os equipamentos públicos municipais 
ligados ao enfrentamento da violência contra a mulher, assim como 
estabelecer parcerias na gestão desses equipamentos vinculados aos 
Governos Estadual e Federal. 

 
Contando com a aprovação, desde já agradecemos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
LUIZ AFFONSO TREVISAN, 
Prefeito Municipal. 
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