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Solicite
audiências
públicas

CONHEÇA 
MARIA
LETICIA!

Proponha
rodas de
conversa

Minha atuação como 
médica no IML,
é o enfrentamento
à violência de gênero. Criei a ONG Mais Marias, 

para conscientizar
as mulheres sobre
a Lei Maria da Penha. 

Para ampliar minhas ações 
em defesa das mulheres, 
estou no meu primeiro 
mandato. Também carrego 
as bandeiras dos direitos 
humanos e meio ambiente. 

marialeticia.com.br

Integre
grupos
de trabalho

VISITE
NOSSO
SITE:

Acompanhe ativamente
nossas redes sociais!

Apareça
no gabinete!

(41) 99630-0004
Manda um whats! 



Em meu primeiro mandato,
assumi a Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal.

Os dados ambientais são alarmantes
e não existe um plano B:

“Precisamos cuidar
do nosso planeta.” “A saúde é direito de todos

e deve ser garantida através
de políticas sociais
e econômicas.”

“Todo cidadão deve ter garantido
o seu direito à liberdade
e a proteção das leis.”

“Que mulher nunca
atravessou a rua
ou mudou sua rota,
por ter medo?” 

As cidades não foram pensadas
e projetadas por e para mulheres. 
A sensação de insegurança é constante 
no Centro e nos bairros.

Sou médica há 35 anos.
Desde pequena, tive uma certeza:
a de querer salvar a vida das pessoas.

MEIO
AMBIENTE

POLÍTICAS
PARA MULHERES

DIREITOS
HUMANOS SAÚDE

Em nossos grupos de trabalho, 
discutimos com empresas, ONGs 
e universidades, as saídas para 
a coleta e destinação correta 
de resíduos,  mudanças climáticas,  
instalação de composteiras 
em equipamentos municipais, 
sustentabilidade, ciclomobilidade, 
ecofeminismo e alimentação
livre de agrotóxicos.

As mulheres defendem
os direitos da terra
assim como os do seu
próprio corpo.

Meu objetivo como vereadora 
é promover debates e políticas 
públicas para mulheres, 
com ações educativas na 
segurança, saúde e educação 
contra a violência de gênero. 

A segurança da mulher
é um termômetro de uma
cidade inclusiva.

Aprovamos um programa
municipal para o alcance
dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável da ONU.

É com orgulho e com a ajuda
das pessoas e organizações, 
que criamos políticas públicas 
para o fomento da igualdade 
racial; cuidado das pessoas
em situação de rua e promoção 
contra o preconceito e proteção
da comunidade LGBTI. 

Por acompanhar de perto o Sistema 
Público de Saúde, minha luta
tem sido por saúde especializada
e de qualidade para a população. 

Saúde se faz
com humanidade.


