
Conheça as leis municipais que estão relacionadas com a temática da mulher

Ano Número da Lei Autor(a) Ementa Link
2021

15.809/2021 Maria Leticia

Institui no Município de Curitiba a Política 
de Prevenção e Combate ao Câncer de 
Ovário. http://leismunicipa.is/ywame

15.812/2021
Zezinho do 
Sabará

Institui o dia 25 de Novembro como o Dia 
Municipal de Combate ao Feminicídio na 
cidade de Curitiba http://leismunicipa.is/wybln

2020

15.590/2020 Maria Leticia

Obriga bares, cafés, quiosques, praças, 
centros, complexo gastronômicos, 
restaurantes, casas noturnas, casas de 
eventos e de shows a adotar medidas de 
auxílio à mulher que se sinta em situação 
de risco. http://leismunicipa.is/cjxwg

2019
15.488/2019 Maria Leticia

Institui a semana da conscientização da 
saúde sexual e reprodutiva. http://leismunicipa.is/tagxq

15.561/ 2019
Professor 
Euler

Dispõe sobre a garantia de isonomia 
entre mulheres e homens nos valores de 
premiações, concedidos pela 
administração pública direta ou indireta 
municipal em competições esportivas ou 
paraesportivas e concursos artísticos ou 
culturais. http://leismunicipa.is/utfox

2018

15.179/ 2018 Maria Leticia

Institui no Calendário Oficial do Município 
de Curitiba a Semana do Combate a 
Violência contra a Mulher. http://leismunicipa.is/juvrl

15.251/2018 Maria Leticia

Fica instituída a Semana de 
Conscientização sobre a Fibromialgia, a 
ser realizado, anualmente, na semana 
que contemple o dia 12 de maio, data 
internacional de conscientização sobre a 
fibromialgia. http://leismunicipa.is/ngadw

2017

15.025/2017 Maria Leticia

Dispõe sobre vagas em creches e 
escolas municipais e conveniadas para 
crianças filhas de vítimas de violência 
doméstica http://leismunicipa.is/fhrav

2016

14.927/2016
Dirceu 
Moreira

Dispõe sobre a instituição do "Dia 
Municipal Quebrando o Silêncio" no 
âmbito do Município de Curitiba http://leismunicipa.is/jlveh

14.824/2016 Colpani

Dispõe sobre a presença de "Doulas" 
durante o trabalho de parto, parto e pós-
parto imediato, nas maternidades, casas 
de parto e estabelecimentos hospitalares 
congeneres, do Município de Curitiba http://leismunicipa.is/uqrjc

14.797/2016
Aldemir 
Manfron

Estabelece multa ao estabelecimento 
público ou privado que proibir ou 
constranger mulher durante o aleitamento http://leismunicipa.is/roubi

14.790/ 2016
Paulo 
Salamuni

Estabelece as diretrizes de atuação da 
Patrulha Maria da Penha no Município de 
Curitiba e dá outras providências http://leismunicipa.is/prbeu

2015

14.598/2015 Colpani

Dispõe sobre a implantação de medidas 
de informação à gestante e parturiente 
sobre a Política Nacional de Atenção 
Obstétrica e Neonatal, visando, 
principalmente, a proteção destas contra 
a violência obstétrica no município de 
curitiba. http://leismunicipa.is/eldgu
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2015

14.777/2015 Colpani

Altera os art. 3º e 4º da Lei 14.598/2015 
que "Dispõe sobre a implantação de 
medidas de informação à gestante e 
parturiente sobre a política Nacional de 
Atenção Obstétrica e Neonatal, visando, 
principalmente, a proteção destas contra 
a violência obstétrica no município de 
Curitiba. http://leismunicipa.is/mdqpu

14.721/2015 Julieta Reis

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
disponibilização de assentos 
posicionados em locais de fácil acesso à 
gestante em teatros, cinema, casas de 
show e espetáculos em geral. http://leismunicipa.is/ujpog

2014

14.491/2014
Mensagem 
do Prefeito

Altera dispositivo da lei nº 14.362, de 26 
de novembro de 2013, que dispõe sobre 
a criação, composição, estruturação, 
competência e funcionamento do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Curitiba - CMDM, revoga a lei 
nº 7.393, de 5 de dezembro de 1989, e dá 
outras providências. http://leismunicipa.is/tksoj

14.410/2014

Helio 
Wirbiski, 
Carla 
Pimentel

Institui no âmbito do município de Curitiba 
a "Semana de Prevenção e Combate à 
Depressão Pós-parto", e dá outras 
providências. http://leismunicipa.is/ktpar

2013

14.362/2013
Mensagem 
do Prefeito

Dispõe sobre a criação, composição, 
estruturação, competência e 
funcionamento do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher de Curitiba - 
CMDM, revoga a lei nº 7.393, de 5 de 
dezembro de 1989, e dá outras 
providências. http://leismunicipa.is/rlntp

2010

13.500/2010 Algaci Tulio

Dispõe sobre a comercialização e uso de 
acessório ou complemento que 
incorporam atributos de apologia e 
conotação sexual ou à violência no 
âmbito do município de Curitiba. http://leismunicipa.is/dnhpc

2009

13.128/2009 Tito Zeglin

Altera dispositivo da lei ordinária nº 8.655, 
de 6 de junho de 1995, que "Dispõe sobre 
o atendimento prioritário aos idosos, 
deficientes físicos, gestantes e mulheres 
com crianças ao colo nas filas de caixas 
dos supermercados no município de 
Curitiba. http://leismunicipa.is/hpcbn

2008
12.901/2008

João Luiz 
Cordeiro

Institui a semana da mulher grávida, no 
âmbito do município de Curitiba. http://leismunicipa.is/fngap

2007

12.220/2007 Julieta Reis

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
empresas instaladas no município de 
Curitiba com pelo menos 30 funcionárias 
mulheres, com mais de 16 (dezesseis) 
anos de idade, disponibilizarem 
instituição de ensino aos filhos das 
mulheres empregadas em idade pré-
escolar. http://leismunicipa.is/gndpe

2004

11.304/2004
Adenival 
Alves

Dispõe sobre o assédio sexual no âmbito 
da administração pública municipal e dá 
outras providências http://leismunicipa.is/abpnf

11.073/2004 Julieta Reis
Institui o ano de 2004 como o "ano da 
mulher" http://leismunicipa.is/npfea

2003
10.769/2003

Aldemir 
Manfron

Cria a semana municipal de incentivo ao 
aleitamento materno http://leismunicipa.is/ebpfn
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2002

10.574/2002 Julieta Reis

Assegura à mulher curitibana o acesso 
gratuito ao exame preventivo de câncer 
do colo de útero e dá outras providências. http://leismunicipa.is/ncpdf

1995

8655/1995 Nely Almeida

Dispõe sobre o atendimento prioritário 
aos idosos, deficientes físicos, gestantes 
e mulheres com crianças ao colo nas filas 
de caixas dos supermercados no 
município de Curitiba . http://leismunicipa.is/mjkpl

1986

6827/1986

Hasiel da 
Silva Pereira 
Filho 

Dispõe sobre a comemoração do dia 
internacional da mulher nas escolas 
municipais. http://leismunicipa.is/pldjm

1985

6662/1985 José Felinto

Dispõe sobre a utilização dos veículos do 
transporte coletivo, por parte de 
gestantes e de pessoas obesas. http://leismunicipa.is/pjlmc

Pesquisa realizada pelo gabinete da vereadora Maria Leticia. Considera as leis a partir de 1960.
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