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PROJETO DE LEI Nº 006/2022 de 14 de março de 2022. 
 
Origem:  Poder Legislativo 
Autoria: Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira 

 
Súmula: Dispõe sobre a criação do Atlas da Violência 
Contra a Mulher, Crianças e Adolescentes no município 
de Piên. 

 
A Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
apresenta ao Plenário o seguinte Projeto de Lei: 
 
Art. 1°. Fica criado o Atlas da Violência contra as mulheres, crianças e adolescentes no 
Município de Piên. 

Art. 2°. O Atlas da Violência contra as mulheres, crianças e adolescentes no Município de Piên 
será o agrupamento de elaboração estatística sobre as mulheres, crianças e adolescentes 
atendidos pelas políticas públicas do município de Piên, em que foram contadas ou efetivamente 
reconhecidos alguma modalidade de violência.   
 
Art. 3°. Os dados coletados deverão ser disponibilizados no Portal da Transparência, do 
município de Piên, ou em outra área de fácil acesso, vinculada à página da Secretaria Municipal 
competente e ou departamento responsável. 
 
§1º Os dados deverão ser tabulados e analisados de modo que conste toda e qualquer forma de 
violência que vitime mulheres, crianças e adolescentes, devendo existir codificação própria e 
padronizada para todas as Secretarias do município e demais órgãos. 
 
§2º Os dados analisados serão extraídos das bases das Secretarias Municipais, com referência 
nas informações de Saúde, de Direitos Humanos e Cidadania, Defesa Social, Desenvolvimento 
Social, De Educação, Segurança Alimentar, atendimentos realizados pelo CRAS (Centro de 
Referências de Assistência Social)  
 
§3º A periodicidade não poderá ser superior a doze meses. 
 
§4º A metodologia utilizada deverá seguir um padrão único para a coleta e tabulação dos dados. 
 
Art. 4°. O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber, no prazo 
de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de sua publicação. 
 
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Piên - PR, 14 de março de 2022. 
 
 
 
 

Seandra Cordeiro de Oliveira 
Vereadora 
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JUSTIFICATIVA ao Projeto de Lei n° 001/2022 de 07 de fevereiro de 2022. 
 

Senhores Vereadores, 
 
 
 
Ter em mãos dados estatísticos é essencial para a elaboração, o acompanhamento e 

análise de políticas públicas. São os números que nos permitem dimensionar problemas, para 
aferir prioridades na aplicação de empenho político ou orçamentário - quando não de ambos.  

 
Quando os dados estatísticos ganham caráter público, em fácil acesso, possibilitamos 

que outros importantes atuadores de diferentes áreas do saber ou da organização civil, possam 
participar, novamente, da supervisão avaliação ou da proposição de políticas públicas para 
combater a violência contra a mulher crianças e adolescentes.  

 
É mais uma iniciativa que reforça todo o conjunto de esforços na direção de reconhecer a 

violência contra vulneráveis como um problema de toda a sociedade e nesse sentido, de 
responsabilizar o Estado, em todas as suas esferas governamentais, de enfrentamento a esse 
problema. Da mesma forma na proteção às crianças e aos adolescentes. 

 
Diante disso, para um melhor planejamento das políticas públicas municipais, bem como 

de ações de setores da sociedade civil organizada no enfrentamento à violência contra as 
mulheres crianças e adolescentes, é preciso sistematizar e analisar os dados sobre as mesmas, 
de forma a visibilizar a magnitude dessas modalidades de violência na cidade de Piên. 

 
Por isso, montar uma base com informações confiáveis, produzidas e compartilhadas 

pelos diversos atuadores sociais participantes no atendimento no âmbito da prefeitura de Piên, 
que muitas vezes não chegam à delegacia, mas são atendidas pelas políticas públicas 
municipais das secretarias e órgãos de assistência. 

 
Portanto, contando com a apreciação e aprovação do plenário dessa Câmara, o presente 

Projeto de Lei visa criar o o Atlas da Violência que  trata-se de um portal que reúne, organiza e 
disponibiliza informações sobre violência, bem como reúne publicações sobre violência e 
segurança pública. 

 
 
 

Sala das Sessões, 14 de março de 2022. 
 
 
 

Seandra Cordeiro de Oliveira 
Vereadora - Republicanos 


