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Relatórios de proposições pelo fim da violência contra a mulher 

 

Indicações 

2013 

860/2013 - Implantar Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Falciformes e Outras Hemoglobinopatias, dando ênfase a especialidades de mulheres em 

idade fértil. 

2014 

669/14 - Estudo para reativação do Conselho Municipal Dos Direitos Da Mulher - CODIM 

previsto na Lei n° 1226, de 19/09/2011. 

321/14 - Realizar estudos para oferecer formação continuada permanente aos servidores da 

segurança pública para o atendimento às mulheres e identificação de comportamentos que 

violam os direitos humanos das mulheres. 

320 /14 - Estudos para implantar nas escolas da rede municipal de ensino a semana 

municipal de enfrentamento à discriminação e as violências.  

289/14 - Ampliação do quadro de funcionários, bem como a realização de exames na própria 

unidade de saúde da mulher.  

281/14 - Realizar estudos para oferecer formação continuada permanente aos servidores da 

segurança pública para o atendimento às mulheres e identificação de comportamentos que 

violam os direitos humanos das mulheres. 

187/14 - Estudos para implantação do serviço ambulatorial especializado em atendimento e 

assistência a mulher vítima de violência. 

186/14 - Oferecer capacitação e treinamento para que os profissionais da área de saúde do 

município de Colombo, para que possam identificar os tipos de violência e garantir serviço de 

atenção às mulheres vítimas de todos os tipos de violência. 

2015 

9672/15 - Estudos para criação de um centro especializado no atendimento à mulher visando 

a prevenção, empoderamento e profissionalização. 

532/15 - Estudos para Criação do Departamento de Políticas públicas para mulheres e 

diversidade sexual de Colombo  

530/15 - Estudos para criação de um fórum permanente de debate para a elaboração de 

políticas públicas para as mulheres desenvolvendo atividades formativas e fiscalizadoras  

2016  

10339/16 - Estudos para criação de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher em 

Situação de Violência no Município de Colombo. 
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467/16 - Estudos para criação e implantação do Instituto Médico Legal (IML), especializado 

para mulheres vítimas de violência, com funcionamento 24 horas/7dias por semana, inclusive 

finais de semana e feriados. 

235/16 - Estudos para implantação de juizado especializado criminal em Colombo, para as 

mulheres vítimas de violência. 

234/16 - Estudos para promover debate de gênero nos equipamentos públicos e espaços 

diversos que trabalham com mulheres e homens no município de Colombo. 

2017 

484/17 - Estudos para implantação da Patrulha “Maria da Penha” da Guarda Municipal no 

Município de Colombo. 

483/17 - Estudos para criação e implantação delegacia especializados da Mulher com 

funcionamento 24 horas/7dias por semana, inclusive finais de semana e feriados. 

402/17 - Estudos para criação de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher em 

Situação de Violência no Município de Colombo. 

2018 

623/18 - Estudo para a inclusão na grade curricular das escolas municipais conteúdo sobre 

“noções da Lei Maria da Penha”. 

622/18 - Estudo para a inclusão de ações socioeducativas de prevenção e combate à 

violência contra a mulher nas escolas municipais de Colombo. 

621/18- Estudo para criar o Fundo Municipal Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres e 

Promoção dos Direitos da Mulher instrumento de captação e aplicação de recursos 

destinados à execução das políticas, programas e projetos na área de atendimento a 

mulheres vítimas de qualquer tipo violência. 

496/18 - Estudos para viabilizar a oferta de oficinas que promovam a convivência em grupos 

por meio de estratégias que revigoram os vínculos familiares e comunitários das mulheres.  

283/18 - Estudo para criação de casas de abrigo para o atendimento de mulheres e seus 

dependentes em situação de violência doméstica. 

282/18- Estudo para criação da Casa Da Mulher Colombense. 

260/18- Estudos para que seja realizado convênio entre a prefeitura de Colombo com a 

prefeitura de Curitiba para atendimento das mulheres vítimas de violência na Casa da mulher 

brasileira. 

245/18 - Estudos para a elaboração de propostas para adesão ao programa de apoio às 

Políticas Públicas de Igualdade e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, conforme 

orientações da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres – SPM 

202/18 - Estudos para a elaboração de propostas para adesão ao programa de apoio às 

Políticas Públicas de Ação Afirmativa, conforme edital aberto pelo Ministério dos Direitos 

Humanos.  
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124/18 - Estudos para a criação e implementação de Plano Municipal de Políticas públicas 

para as Mulheres. 

2019 

269/19 - Estudos para a elaboração de propostas para adesão ao programa de apoio às 

Políticas Públicas de Ação Afirmativa, conforme edital aberto pelo Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humanos. 

015/19 - Estudos para elaboração de campanha de incentivo à participação feminina em 

práticas esportivas. 

2020 

113/20 - Estudos para capacitação dos servidores e servidoras municipais para prevenção e 

detecção de possíveis focos de violência, garantindo serviço de atenção às mulheres vítimas 

de todos os tipos de violência contra a mulher no Município de Colombo. 

112/20 - Estudos para criação de campanha de divulgação do serviço em Colombo, Ligue - 

180 - Central de Atendimento à Mulher. 

Total Geral 32 indicações  

 

PROJETO DE LEI 

2020 

PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - Dispõe sobre o Programa Parada Segura, para mulheres, 

idosos e pessoas com deficiência, em horários noturnos, destinado a incentivar medidas e 

iniciativas de segurança a serem adotadas no transporte coletivo na cidade de Colombo e dá 

outras providências. 

2018 

PROJETO DE LEI Nº ____/2018 -  cria o dossiê (banco de dados) mulher colombense na 

forma que especifica e dá outras providências. Dossiê Mulher Colombense de Informações 

Estatísticas Relacionadas à Violência contra a Mulher, com a finalidade de reunir, 

organizar e analisar dados permanentes à violência contra a mulher, no âmbito do 

Município de Colombo. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2018 - Cria a campanha permanente de conscientização e 

enfrentamento ao assédio e violência sexual nos espaços públicos e transporte coletivo 

público no município de Colombo. 

PROJETO DE LEI Nº _____/2018 - Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no 

Município de Colombo, e dá outras providências. 
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2017 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Dispõe sobre a capacitação destinada aos educadores, 

(professores, pedagogos, diretores, orientadores e outros funcionários da rede de ensino) a 

fim de detectarem possível focos de violência doméstica contra alunos da rede municipal de 

ensino, no município de colombo/Pr e outras providencias. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Institui a Campanha Municipal de Combate à Violência 

contra a Mulher. VOTADA e APROVADO  EM 2019   - Lei 1506/2019  

Ofícios 

2019 

Solicitou espaço para comunicado no pequeno expediente da sessão ordinária do dia 12 de 

março de 2019, conforme art. 106 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Colombo, 

para apresentar considerações a respeito do combate à violência contra a mulher.  

2018 

Ofício nº 195/2018 -  formação e formalização da Frente Parlamentar pelo Fim da Violência 

contra a Mulher. 

Ofício nº 132/2018 - Elaboração de propostas para adesão ao programa de apoio às Políticas 

Públicas de Igualdade e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, conforme orientações 

da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres – SPM. 

2014 

Ofício nº. 119/2014  - Solicita dados quantitativos sobre violência contra a mulher e o total de 

casos em homicídio, com recorte para os últimos 10 anos, bem como dados relacionados com 

a violência contra a Juventude, dentro do Município de Colombo. 

Participação no conselho municipal dos direitos da mulher de Colombo (COMDIM)  

Algumas falas do Vereador na Câmara Municipal de Colombo e participações em eventos.  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2252991694783310 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1290622827686873/  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1290622827686873/  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2252991694783310
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1290622827686873/
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1290622827686873/
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https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1034838099932015/  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2253112811437865 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/a.1043781545704337/1043784329037392/

?type=3 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/642546359161193 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/978245012257991/  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/599882390094257 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2136633249752489  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/653191718096657 
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