
Caras Deputadas,

CARTA COMPROMISSO

é com muita a alegria e 
responsabilidade que coloco meu 
nome na disputa para Procuradora da 
Mulher da Câmara dos Deputados 
(Biênio 2021-2022). 

Como todas vocês sabem, estive junto 
com a deputada Professora Dorinha, 
frente à Secretaria da Mulher da 
Câmara dos Deputados na qualidade 
de 1ª Coordenadora Adjunta. Nesses 
últimos dois anos, pude apreender 
muito sobre o funcionamento desses 
instrumentos de apoio à Bancada 
Feminina e ao fortalecimento das 
pautas de interesse da mulher nesta 
Casa Legislativa. Tive a satisfação de 
trabalhar pela aprovação de 78 
proposições de interesse das 
mulheres, no Biênio 2019-2020.

 A seguir, apresento minhas propostas 
iniciais de ações, assumindo o 
compromisso com todas as colegas 
deputadas de desenvolver uma gestão 

democrática e participava, onde seja 
garantida e incentivada a participação 
de todas as parlamentares em todas 
as atividades e deliberações da 
Procuradoria da Mulher na Câmara 
dos Deputados.  Nossa gestão estará 
comprometida com a divulgação 
ampla dos trabalhos da Procuradoria 
de forma a garantir a transparência e 
a participação de todas as 
parlamentares.

Dentre nossas propostas de atuação, 
está a de trabalharmos a implantação 
de Procuradorias da Mulher em todas 
as Assembleias Legislativas e 
Câmaras Municipais deste país, 
através do Programa Câmara 
Itinerante. Essas Procuradorias, em 
franco funcionamento e devidamente 
qualificadas, trabalhariam 
conjuntamente para fortalecer a rede 
de proteção às mulheres. Seriam 
trocadas experiências entre as 
Procuradorias como também seriam 
todas as denúncias de violência e 
discriminação contra as mulheres, 
para que os devidos órgãos sejam 
oficiados.

Também proponho que seja criado um 
Observatório da Mulher contra a 
Violência, a exemplo do Senado 
Federal, como também um 
Observatório da Mulher na Política. 
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Pretendo fazer um trabalho articulado com a Coordenação da Bancada 
Feminina da Câmara dos Deputados para a aprovação de matérias que 
contribuam para o enfrentamento a todas as formas de violência contra a 
mulher. 

Outro compromisso de minha gestão, caso eleita, é a de articular 
constantemente com o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para que mais 
varas especializadas em violência doméstica sejam abertas.
Precisamos também fortalecer nossa participação na Casa através da 
garantia de acento permanente dessa Procuradoria na Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados. Proponho o trabalho articulado com a 
Procuradoria da Mulher do Senado Federal, para realização de trabalhos 
conjuntos.  

Outra ação essencial para o fortalecimento da Procuradoria é a garantia 
de orçamento próprio nos moldes dos previstos para as Comissões 
Permanentes, de forma a garantirmos os recursos necessários para o 
pleno funcionamento da Procuradoria e sua expansão e consolidação com 
vistas a melhoria constante dos trabalhos desenvolvidos.

Contem comigo!
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 Implantar Procuradoria da Mulher em Todas as Assembleias Estaduais; 

 Implantar Procuradoria da Mulher em todas capitais e em todos 
municípios com mais de 100 mil habitantes; 

 Criação da Rede de Procuradorias da Mulher do Brasil; 

 Articular com o CNJ com vistas a abertura de varas especializadas em violência domestica; 

 Garantir assento na Mesa Diretora e no Colégio de Lideres da Câmara dos Deputados;

 Garantir orçamento para Procuradoria da Mulher nos moldes das Comissões 
Permanentes.

 Trabalhar em Constante articulação com a Procuradoria da Mulher do Senado;

 Criar um Observatório de Violência Politica contra a Mulher no parlamento.

NOSSAS PROPOSTAS

ELEIÇÃO DA PROCURADORIA DA MULHER
Solicito seu voto para garantir uma Procuradoria ativa, democrática e 

transparente, leia nossas propostas e apresente novas ideias! Estamos abertas 
a escutar e apoiar todas as deputadas com vistas a defesa da mulher!


