
Conheça como funciona  
um mandato participativo 
e nossas propostas 
APONTE A CÂMERA
DO SEU CELULAR >> 
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Sou a Maria Leticia, médica ginecologista 
e legista. Foi meu trabalho no IML-PR que 
me motivou a entrar para a política, depois 
de conviver de perto com a violência 
todos os dias.

Em 2010, fundei a ONG Mais Marias, com foco 
no combate à violência doméstica e violência 
de gênero. Hoje ela é reconhecida como 
utilidade pública em Curitiba. 

Em 2016, fui eleita vereadora e foquei meu 
mandato principalmente nas pautas: políticas 
para mulheres, saúde pública, sustentabilidade, 
economia criativa e ciclomobilidade. 
Foram 4 anos fazendo política coletivamente. 
Chego ao fim do meu primeiro mandato como a 
vereadora com mais projetos de lei aprovados 
(32) e muitos outros ainda em tramitação.

Quero continuar esse trabalho com garra 
e determinação, por uma Curitiba mais 
humana. Vem comigo?

@maria.leticiaf
@medicaleticia
@marialeticiafagundes

Participe da 
minha campanha 
online!

ON

Protocolei 89 projetos de lei, 
dos quais 32 já foram 
aprovados.
Confira o mapa na parte 
de dentro do folder.
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Destinei mais de R$ 2,7 milhões 
para Curitiba por meio de emendas 
parlamentares:

R$ 1.650.000 
para Hospitais 
e Unidades de 

Saúde

R$ 900.000
para Institutos, 

Associações 
Beneficentes e 

Entidades 
Filantrópicas

R$ 150.000,00 
para Educação, 

Esporte e 
Cultura. 

FISCALIZEI CONSTANTEMENTE 
A PREFEITURA. 
Essa é uma das principais funções de uma 
vereadora. Foram:

41 SUGESTÕES AO EXECUTIVO
162 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO  
582 REQUERIMENTOS.
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www.marialeticia.com.br
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entenda o mapa
Pautas centrais 

Ações do Mandato Maria 
Leticia nos últimos 4 anos 

Ideias para o futuro

Conexões entre pautas 
e projetos
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PL 100/2020 Campanha 
de Equidade de Gênero 
e Combate ao Machismo 
nas escolas

LEI 15.590/20 
Drink Maria 
da Penha.

LEI 15.179/18 Semana 
do Combate a Violência 
contra a Mulher

Lei 15.025/17  
Prioridade de vagas 
para crianças vítimas 
ou filhas de vítimas 
de violência 
doméstica

Lei 15.488/19 Semana 
da Conscientização 
da Saúde Sexual 
e Reprodutiva 

PL 107/20 Política de 
Prevenção e Combate 
ao Câncer de Ovário.

PL 98/20 obrigatoriedade 
de fraldários em 
banheiros masculinos

PL 125/20 Campanha de 
combate ao assédio no 

transporte público

Lei 15.718/20 
Semana 
da Mobilidade 
Ativa

PL 69/20 Utilização do Fundo 
Municipal de Cultura para 
assistência aos trabalhadores 
do setor durante a pandemia

LEI 15.191/18 Declaração 
de Óbito pelos médicos de 
assistência domiciliar

PL 247/17 Sinalização 
em braile e sonora nos 
elevadores

PL 156/17 Semana de 
direitos dos Idosos

LEI 15.161/18 Tanatopraxia 
não obrigatória

PL 106/20 PL da Mirele - 
Capacita professores de 
escolas municipais a discutir 
Igualdade Racial 
e combate à discriminação.

PL 95/20 Entrega Amiga  
Politica de Ciclologística 
para Curitiba 

PL 220/2019 
Arborização e 
área permeável de 
estacionamentos 
abertos

PL 116/20 Merenda Veg

PL 157/2020
IPTU Verde

LEI 15.538/19 
Agenda 2030 
da ONU para 
Curitiba 

PL 118/20 PL da Carol  
Composteiras de 
resíduos orgânicos em 
estabelecimentos

PL 232/19 Curitiba Livre 
de Agrotóxicos

LEI 15.434/19 Desuso 
de canudos e copos 
plásticos

Lei 15.613/20 
Proteção das 
abelhas sem ferrão

LEI 15.602/20 
lixeira PET 

Lei 50% 
paridade de gênero 
na Câmara Municipal

Duplicar o número de 
ciclovias e ciclofaixas 
em curtitiba

Incluir prestadoras de 
serviço na lei de 
proteção às mulheres 
dentro de 
estabelecimentos

Garantir a segurança das 
torcedoras curitibanas no 
transporte coletivo e em 
estádios

Comissão de reparação 
da história da tortura na 
ditadura militar em 
Curitiba

Uso do nome social para 
servidores públicos 
municipais no crachá

Ocupação sustentável
 de vazios urbanos 

Alvará "Social" para 
cena independente

Semana de 
conscientização:
pessoas que menstruam 
e pobreza menstrual

Ampliar atendimento 
de Saúde Mental para 
as UPAs da cidade

PL 33/20 conscientização sobre 
o uso de produtos a base de 
Cannabis para fins medicinais Lei que institui o 

dia da epilepsia (26/03)

LEI 15.350/18 Semana de 
conscientização da síndrome 
do bebê sacudido 

Esses foram os projetos que couberam aqui, confira todos os outros 
no site do mandato. A transformação começou, mas precisa continuar!

LEI 15.549/19 
Semana SAM 


