
1. Como o(a) presidente da casa legislativa poderia se 
posicionar? 

2. Como estão dispostas as forças políticas dentro da casa 
legislativa? 

3. Como os demais parlamentares poderiam se posicionar? 
Essa é uma pauta comum aos diferentes partidos?

4. Existem órgãos dentro da câmara municipal/assembleia 
legislativa atuantes nas pautas femininas ?

5. Quais são as Procuradorias da Mulher no estado ou na 
região? Existem outras casas legislativas próximas que 
também não possuem esse órgão?

6. Quem são outros atores envolvidos na temática feminina no 
município/estado? 

MAPEAR O CONTEXTO POLÍTICO 
DA CASA LEGISLATIVA

1. Existem delegacias especializadas no atendimento à mulher? 
As que existem oferecem atendimento humanizado às mulheres 
vítimas de violência? 

2. A prefeitura oferece centros especializados de atendimento 
que acolhem mulheres em situação de violência? 

3. Existe um Núcleo de Defensoria da Mulher atuante?

4. Existem Varas ou Juizados exclusivos para atendimento de 
casos de violência contra a mulher?

5. Existem serviços de saúde especializados para o atendimento 
dos casos de violência contra a mulher?

6. Existem casas-abrigo para mulheres?

7. Quais as políticas públicas voltadas à garantia de direitos de 
meninas e mulheres? Existem falhas nessas políticas?
 
8. Há dados e pesquisas disponíveis sobre violência contra 
mulher no município/estado? Quais as áreas da cidade/estado 
mais fragilizadas? 

MAPEAR A REDE DE PROTEÇÃO 
DA MULHER NO MUNICÍPIO/ESTADO

1. O que poderia ser feito para fortalecer a rede 
de proteção da mulher? E para corrigir falhas de 
estrutura e no atendimento especializado à 
mulher vítima de violência?

2. Quais seriam as estra      cipais de atuação na 
prevenção e combate à violência doméstica 
contra meninas e mulheres? 

3. Quais as possibilidades de aumentar a 
visibilidade política do trabalho da Procuradoria 
da Mulher na estrutura da casa? 

4. Como estimular candidaturas femininas no 
município/estado?

5. O que daria mais força e visibilidade à 
Procuradoria da Mulher? Criar esse órgão na 
própria casa legislativa ou uma Procuradoria 
regional, unindo câmaras 
municipais/assembleias legislativas próximas?

6. Após a criação da Procuradoria da Mulher, o 
que é preciso para manter sua estrutura e sua 
atuação? Quem serão as próximas 
procuradoras? Como aumentar o corpo técnico 
de assessoria? Como garantir sua independência 
no longo prazo?

DEFINIR ESTRATÉGIAS DE 
ATUAÇÃO DA PROCURADORIA
DA MULHER

ESTRUTURA FÍSICA
E ORGANIZAÇÃO 
DO MANDATO DA 
PROCURADORA 

1. Adaptar o modelo de projeto de 
resolução;

2. Acionar a rede de Procuradorias da 
Mulher na articulação política;

3. Promover evento dentro da casa 
legislativa com participação da comunidade, 
ouvindo seus anseios e promovendo debates 
sobe o tema;

4. Articular a aprovação do projeto com 
todos os partidos da casa legislativa;

5. Acionar a imprensa antes da apresentação 
do projeto para tornar públicos os esforços 
das vereadoras e deputadas e fazer pressão 
pública para sua aprovação;

6. Preparar discursos para serem proferidos 
nos eventos de mobilização, na tribuna da 
casa e em outras oportunidades de 

PROJETO DE 
RESOLUÇÃO E APROVAÇÃO
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