
Foi divulgado na tarde de 15 de fevereiro de 2018, 

o projeto de lei nº838/2018, que institui a 

Campanha Municipal de Combate à Violência 

contra a Mulher. De autoria do vereador 

Anderson Prego, o projeto tem como objetivo 

enfrentar e debater anualmente o tema Violência 

contra a Mulher. Conforme a proposta, a 

campanha deve ser realizada de forma 

educacional, cultural e preventiva. 

A violência contra as mulheres é questão social e 

de saúde pública. Revela formas cruéis e perversas 

de discriminação de gênero, desrespeita a 

cidadania e os direitos humanos e destrói sonhos e 

dignidade.  

Segundo o Mapa da Violência de 2015, entre 1980 

e 2013, num ritmo crescente ao longo do tempo, 

tanto em número quanto em taxas, morreu um 

total de 106.093 mulheres, vítimas de homicídio. 

Efetivamente, o número de vítimas passou de 

1.353 mulheres em 1980, para 4.762 em 2013,um 

aumento de 252%. A taxa, que em 1980 era de 2,3 

vítimas por 100 mil, passa para 4,8 em 2013, um 

aumento de 111,1%.  

Colombo está entre as 100 cidades que mais tem 

violência contra mulher no Brasil e o estado do 

Paraná ocupa o 3° lugar dos estados com mais 

violência no País. Além dos dados sobre a 

violência em si, a mulher ainda ocupa posições 

subalternizadas em nossa sociedade, de forma que 

as mulheres têm menos espaços de chefia, estão 

nas profissões menos valorizadas e recebem 

salários menores que os homens nas mesmas 

profissões. São também, na maioria das vezes, 

responsáveis sozinhas pelo cuidado da casa e dos 

filhos.  

A data de 25 de novembro de 1960 ficou 

conhecida mundialmente por conta do ato de 

violência cometido contra as irmãs Dominicanas, 

Pátria, Minerva e Maria Teresa, “Las Mariposas”, 

que lutavam por soluções de problemas sociais de 

seu país e foram perseguidas, presas e brutalmente 

assassinadas. A partir daí, a data passou a ser de 

muita importância para as mulheres vítimas de 

violências cotidianas. O dia 25 de novembro ficou, 

então, conhecido como “Dia da Não Violência 

contra a Mulher” por organizações de mulheres de 

todo o mundo, que estavam reunidas em Bogotá, 

Colômbia, em 1981, como forma de homenagear 

as irmãs presas e assassinadas. 

De acordo com Anderson Prego, autor do projeto, 

“por diversas vezes são noticiados em nosso 

município inúmeros casos de violências cometidas 

contra as mulheres, sobre os quais não podemos 

nos calar, como por exemplo, a violência cometida 

contra a jovem Tainá. Diante desta situação nosso 

mandato buscou debater com vários segmentos de 

mulheres e propor uma campanha que seja 

colocada no calendário municipal e seja realizada 

anualmente para combater todos os tipos de 

violência contra as mulheres, na esperança de 

punir os infratores e conscientizar / educar a 

sociedade, principalmente crianças e jovens para a 

não violência, bem como combater o machismo 

que está no alicerce da sociedade brasileira” 

 

Conforme Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Colombo, o projeto seguirá agora 

para o departamento jurídico, depois, passará pelas 

comissões de Constituição e Justiça, e Comissão de 

Educação, Saúde e Bem Estar Social, para depois 

seguir para votação no Plenário 
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Entenda o que é: 

O Dia Internacional de Luta das 

Mulheres nasceu em 1910 e o 

dia 8 de março foi escolhido 

para ser esse dia de luta com o 

objetivo de homenagear as mu-

lheres que protagonizaram a 

Revolução Russa, em 1917. Mas 

sabemos que o capitalismo patri-

arcal tem muitas artimanhas 

para tentar esvaziar o sentido 

político desta data combativa . 

Aquele ano marcou a trajetória 

das lutas feministas ao longo do 

século XX, mas os eventos que 

levaram à criação da data são 

anteriores a este acontecimento. 

Desde o final do século 19, 

organizações femininas protesta-

vam em vários países contra as 

jornadas de trabalho de aproxi-

madamente 15 horas diárias e 

os salários medíocres introduzi-

dos pela Revolução Industrial. 

No Brasil, observamos a aprova-

ção de duas Leis muito impor-

tantes no combate a desigualda-

de de gênero, são elas: Lei Ma-

ria da penha—aprovada em 

2006, que Cria mecanismos 

para coibir a violência doméstica 

e familiar contra a mulher ; e 

Lei Nº 13.104, de 9/3/2015, que 

denomina “Feminicídio” o cri-

me de assassinato cometido 

contra a mulher por razões da 

condição do sexo feminino. 

Essas duas leis são reflexo dos 

dados alarmantes de violência 

contra a mulher em nosso país. 

Segundo os registros do 

SIM/MS, entre 1980 e 2013, o 

País contabilizou 106.093 assas-

sinatos de mulheres. Número 

que corresponde ao universo 

das meninas e mulheres de 

cidades do porte de Americana 

ou Presidente Prudente –SP; 

Macaé –RJ ou Itabuna—BA.  

Mais informações em: 

www.mapadaviolencia.org.br/pd

f2015/MapaViolencia_2015_mu

lheres.pdf 

Indicações deste mês 

38/18 - Estudos para formação de cursos de capacitação para população sobre os 

conselhos de direitos e de políticas públicas 

22/18 - Solicito a realização de estudos para a instalação de uma Arena Multiuso 

no Colégio Helena Kolody. 

1/18 - Estudos para abertura de uma ouvidoria direta a passageiros e 
trabalhadores do transporte Público, para recepção de denúncias e proposição de 

ideias para este segmento. 



Na manhã 08/02, em duas sessões 

extraordinárias, foi aprovado por 

unanimidade o Projeto de Lei que 

autoriza a renovação do convênio entre o 

município de Colombo e a Companhia 

Paranaense de Saneamento – Sanepar. 

Em sua declaração de voto, Anderson 

Prego salientou a importância que 

representou a atuação do Ministério 

Público e dos vereadores no debate para 
ajustes do projeto. Citou que só a partir 

das discussões, foi possível garantir a 

instauração da meta de 80% de 

atendimento com rede de esgoto no 

prazo de 10 anos, além da meta de 

atendimento de 100% de distribuição de 

água em áreas urbanas e ainda, a 

garantia de antecipação de uma medida 

compensatória de R$5.4 mi (cinco 

milhões e quatrocentos mil reais) a 

serem aplicados em questões ambientais 

e início das construções do Parque 

Linear do Rio Palmital. 

Na primeira sessão ordinária da Câmara 

Municipal de Colombo no ano de 2018, 

a Prefeita Izabete Cristina Pavin fez uma 

fala sobre o trabalho realizado por sua 

gestão e expectativas até 2020. 

A Sra Prefeita iniciou sua fala 

reconhecendo que tomou medidas 

duras, como congelamento de salários, 

aumento de IPTU e o cancelamento da 

Festa da Uva nos últimos dois anos. 

Para os próximos anos, Beti Pavin 

assumiu o compromisso de inaugurar 

mais duas escolas na modalidade de 

tempo integral, além de reformas e 

ampliações de várias unidades que 

afirmou iniciar ainda em 2018. 

Vale lembrar que Anderson Prego vem 

constantemente cobrando melhorias nas 
unidades escolares através de ofícios e 

indicações. Outras questões muito 

importantes abordadas foram: a revisão 

do Plano diretor, a municipalização do 

trânsito e a resolução dos problemas de 

alagamento em nossa cidade. 

Sobre o Plano Diretor, desde 2014 o 

vereador em cobrando providências. Em 

2014, através do ofício nº. 259, solicitou 

acesso ao plano de trabalho para a 

elaboração do Plano Diretor de Colombo, 

o que não ocorreu. Os questionamentos 

c o n t i n u a r a m  e  e m  2 0 1 7  f o i 

encaminhado um pedido de informação 
à  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e 

Desenvolvimento Urbano e Habitação 

sobre o andamento da revisão. 

A municipalização do trânsito já foi 

abordada inúmeras vezes por Anderson, 

vale ressaltar ainda as indicações 1044 

e 1119 que solicitam a criação do 

Conselho Municipal de Trânsito e a 

Secretaria Municipal de Trânsito, 

respectivamente. 

A respeito dos constantes alagamentos 

em nossa cidade, esta demanda tem 

sido lembrada desde o início do primeiro 

mandato sempre buscando levar ao 

executivo, propostas para que o 

problema fosse solucionado. Foram mais 

de 30 documentos, entre indicações, 

ofícios, pedidos de informação e 

elaboração de emendas, além das 

discussões na Câmara de vereadores. 


