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Levantamento de proposições em relação Igualdade Racial 

 

PROJETO DE LEI 

 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 

Institui feriado municipal no dia 20 de novembro, “Dia da Consciência Negra”, data que 

lembra o dia em que foi assassinado, em 1695, o líder Zumbi, do Quilombo dos Palmares, 

um dos principais símbolos da resistência negra à escravidão e dá outras providências. 

 

PROJETO DE LEI Nº _____/2016 

Institui o Dia Municipal da Mulher Negra no âmbito do Município de Colombo 

 

PROJETO DE LEI Nº ____/2013 

Dispõe sobre o combate ao racismo no município de Colombo e dá outras providências. 

 

PROJETO DE EMENDA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO/2014) Nº 

06/2013 – EMENDA 05 

Instituir o Plano de Prevenção à Violência o extermínio contra as Juventudes, 

especialmente contra a juventude Negra. 

 

PROJETO DE EMENDA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO/2014) Nº 

06/2013 – EMENDA 02 

Construir uma Campanha de enfrentamento ao racismo institucional no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

Indicação 2013 

873/2013 - Instituir o plano de prevenção à violência o extermínio contra as juventudes, 

especialmente contra a juventude negra. 

871/2013 - Estudos para elaborar uma campanha de enfrentamento ao racismo 

institucional no sistema único de saúde (SUS) de Colombo. 

Nº 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. 
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718/2013 - Implantação de capoeiródromo público na região do Maracanã. 

700/2013 - Estudos para viabilizar a construção da Praça Zumbi dos Palmares no bairro 

Nossa Senhora de Fátima / Alto da Cruz. 

686/2013 - Realizar formação e capacitação continuada para trabalhadoras e 

trabalhadores em educação sobre a Lei 10.639/03, que trata da implementação do estudo 

da história da áfrica e da cultura afro-brasileira na rede de ensino. 

 

Indicação 2014 

546/2014 - Estudo para a criação do Conselho Municipal De Promoção À Igualdade 

Racial. 

545/2014 - Estudo para a criação do Fórum Municipal de Igualdade Racial. 

536/2014 - Estudo para a reativação do departamento de igualdade racial alterando seu 

nome para do departamento de políticas de promoção da igualdade racial. 

389/2014 - Realizar estudos para elaboração de propostas que contribuam com o Sistema 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR, o qual possui financiamento 

disponível, conforme chamada pública nº 01/2014. 

210/2014 - Criação do Memorial em homenagem aos Imigrantes Negras e Negros. 

 

Ofícios 2014 

Ofício nº 062/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria, que sejam disponibilizados dados 

estatísticos referentes à população negra do Município de Colombo atendidas por esta 

Secretaria. 

Ofício nº 229/2014 - Solicitar a Vossa Excelência o uso da Tribuna Livre no dia 17 de 

novembro de 2014, para o Professor NeutonDamasio Pereira. O objetivo é fazer um 

resgate das contribuições das negras e dos negros presentes em nosso município, 

celebrar o Dia Nacional da Consciência Negra e apresentar um apanhado geral da 

legislação nacional que precisa ser aplicada em Colombo. 

Ofício nº 231/2014 - Solicitar a Vossa Excelência do espaço da sala de reuniões no dia 17 

de novembro de 2014 das 09 horas ás 12 horas. O objetivo uma reunião, sobre o dia da 

consciência negra. 

 

Indicação 2015 

466/2015 - Estudos para inserção da capoeira como terapia e atividade física nos 

espaços destinados à pessoa idosa no Município de Colombo 
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454/2015 - Estudos para viabilizar nomeação do(a) coordenador(a) e equipe técnica para 

a Coordenadoria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Secretaria Municipal 

de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude. 

Ofício nº. 139/2015 - Temos uma pesquisa mais aprofundada, mas não tenho autorização 

de divulgá-la ainda. Por isso seguem algumas breves considerações. Sugiro que solicite 

ao Ministério Público (msbazzo@mppr.mp.br) um texto que eles têm lá falando sobre a 

importância da inclusão no plano e legitimando a sua solicitação. 

 

Indicação 2017 

Indicação Nº 563/2017 - Estudos para contratação de professor de Capoeira para 

ministrar aulas nos projetos Pró Criando no município de Colombo. 

 

Ofício 2017 

Ofício nº 155/2017 - Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria que sejam 

realizados os trâmites para realização da Conferência Municipal de Igualdade Racial. 

 

Indicação 2018 

256/2018 - Estudos para viabilizar nomeação de gestor(a) para a Coordenadoria de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, 

Lazer e Juventude. 

202/2018 - 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. 

201/2018 - Estudos para a elaboração de proposta para cadastramento no programa de 

Fortalecimento Institucional de Órgãos e Conselhos voltados para a promoção de 

Igualdade Racial, conforme edital aberto pelo Ministério dos Direitos Humanos. 

 

Ofício 2018 

Ofício nº.250/2018 - Venho por meio deste, solicitar espaço regimental da Tribuna Livre, a 

ser utilizada pelo SrAdegmar da Silva (Candieiro) na sessão ordinária da Câmara 

Municipal de Colombo, na data de 27 de novembro de 2018.  

Na sessão ordinária de 27 de novembro de 2018, o srAdegmar receberá homenagem 

prestada pelo vereador Anderson Prego e demais vereadores, por seus relevantes 

serviços de combate ao racismo e luta pela igualdade racial. 
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Indicação 2019 

269/2019 - 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. 

270/2019 - Estudos para a elaboração de proposta para cadastramento no programa de 

Fortalecimento Institucional de Órgãos e Conselhos voltados para a promoção de 

Igualdade Racial, conforme edital aberto pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos. 

Ofício nº. 241/2019 - Solicito a Vossa Excelência, espaço para comunicado no pequeno 

expediente da sessão ordinária do dia 19 de novembro de 2019, conforme art. 106 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Colombo, para apresentar considerações a 

respeito do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. 

 

Indicação 2020 

136/2020 - Estudos para realização de campanha contra a intolerância religiosa no 

município de Colombo. Justifica-se a ausência da sessão acima referida, o 

comparecimento na Mesa de Debate do Dia da Consciência Negra a ser realizado no 

Instituto Federal do Paraná, com o tema “O movimento dos Negros e as Estratégias 

contra o Racismo” 

 

 

Algumas falas do Vereador Anderson prego na câmara municipal de Colombo e em 

eventos. 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/732768490138979 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/549725708443259 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/632722163476946 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/828750800540747 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/994461850636307 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/536441273448923/ 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/733856526696842 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/732768490138979
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/549725708443259
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/632722163476946
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/828750800540747
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/994461850636307
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/536441273448923/
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/733856526696842

