
 
 

Levantamento de proposições - Assistência Social 

 

Ofícios 

2016 Oficio 142/2016 - Retorno médica (o) que realizava atendimento no 

centro de convivência Rio Verde.  

2016 Oficio 150/2016 - Estudo para viabilizar construção do prédio próprio 

para o Centro de Convivência da Pessoa Idosa na Região do Rio Verde.  

2018 Oficio 222/2018 - Solicitação de apuração de irregularidades no 

Programa Bolsa Família (Recebimento indevido) 

2018 Oficio 223/2018 - Solicitação de apuração de irregularidades no 

Programa Bolsa Família (Recebimento indevido) - direcionado à controladoria 

2019 Oficio 156/2019 - Solicita instalação com urgência de bebedouros com 

filtro no CRAS Ceu das Artes.  

2020 Oficio 069/2020 - Solicitação de articulação entre a Secretaria de 

Educação e Secretaria de Assistência para distribuição da merenda escolar 

nos CRAS. 

2020 Oficio 078/2020 - Oficio solicitando a concessão as famílias usuárias do 

Programa Bolsa Família recursos por meio do Programa Aluguel Social.  

2020 Oficio 092/2020 - Solicitando medidas que viabilizem o acesso a 

compras no Armazém da Família por pessoas cadastradas a partir de 

Dezembro/2019. (usuários não possuem o cartão). 

 

Indicação 

2020 

157/20 - Estudos para fornecimento de crédito de R$70,00 (setenta reais), a 

ser utilizado no Armazém da Família exclusivamente para aquisição de itens da 

cesta básica, para famílias cadastradas nos CRAS que tenham crianças 

matriculadas nos estabelecimentos municipais de ensino de Colombo. 

 

PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº 695/2013 - Cria o Programa de Envelhecimento 

Saudável e Ativo, como política pública municipal permanente e dá outras 

providências. 



 
 

PROJETO DE LEI Nº ____/2018  -  Altera a redação ao Art. 2º da Lei nº 1.330, 

de 17 de março de 2014 e dá outras providências. - Altera Bolsa Aluguel Social 

para incluir a palavra incendio.  

PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - Declara de utilidade Pública o Instituto 

Olhar Solidário. 

PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - “Institui dia Municipal dos migrantes, 

refugiados e apátridas de Colombo. 

 

Pedido de informação 

2013 - Requer informações referentes ao Fechamento Armazém da Família 

feito pela atua prefeitura; 

2014 - Requer informações sobre qual empresa foi contratada e que faz 

consultoria financeira para o Colombo Previdência. Solicita-se qual foi a 

modalidade de contratação, valores que estão sendo pagos a empresa, copias 

do processo licitatório ou dispensa, valor da reserva financeira e cópia do 

contrato da prestadora de serviço. 

2015 - REQUERER INFORMAÇÕES referentes á adesão do município de 

Colombo ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoas com Deficiência – Viver 

sem limite. 

2019 – REQUERER INFORMAÇÕES, referentes a reforma do Restaurante 

Popular de Colombo 

2020 – REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao processo de revitalização 

do Restaurante Popular de Colombo. 

 

 

 

 

 

 

 


