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Levantamento de proposições em relação à Educação  

 

 

PROJETOS DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº ___/2019 - Dispõe sobre o Programa as Atendimento 

Psicopedagógico e Social em todas as unidades municipais de ensino de Colombo. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 – Institui o programa espaço infantil noturno – 

atendimento à primeira infância – no âmbito do município de Colombo. 

PROJETO DE LEI Nº ___/2017 – Dispõe sobre a capacitação destinada aos 

educadores, (professores, pedagogos, diretores, orientadores e outros funcionários da 

rede de ensino) a fim de detectarem possível focos de violência domestica contra 

alunos da rede municipal de ensino, no município de Colombo/Pr e outras providencias. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 – Dispõe sobre eleições diretas para Diretores e vice 

diretores de Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da rede pública municipal 

de ensino de Colombo. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 – Dispõe sobre a criação da semana da ” Semana Da 

Leitura” nas escolas do município de Colombo e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 – Dispõe sobre a divulgação da demanda atendida e 

não atendida, nas unidades de ensino da rede pública municipal de Colombo e das 

outras providências 

PROJETO DE LEI Nº 809/2016 – Institui no calendário Oficial do Município de 

Colombo, o Dia do Funcionário da Escola Municipal”, a ser comemorado anualmente, 

no dia 07 de agosto 

PROJETO DE LEI Nº 761/2015 – Dispõe sobre instituição e inclusão da Semana 

Municipal dos/as Contadores/as de Histórias”, no calendário oficial do Município de 

Colombo 

PROJETO DE LEI Nº ____/2014 – Institui o Passe Livre no sistema de transporte 

coletivo por ônibus no Município de Colombo para estudantes. 

 

Indicação  

 

2020 

 

196/2020 - Estudos para garantir renovação dos contratos provisórios firmados, que 

garantem a “dobra de padrão” (jornada suplementar) no município de Colombo, com 

pagamento integral dos vencimentos dos profissionais de educação contratados. 
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139/2020 - Estudos para manter o fornecimento de merenda escolar nas unidades de 

ensino durante as suspensões das aulas 

137/2020 - Indicar a instalação de um campus de uma universidade estadual em 

Colombo. 

109/2020 - Realização de estudos para que o reajuste da Lei do Piso Salarial 

Profissional do Magistério (Lei 11.738/08), seja implementado para todos os servidores 

e servidoras da educação. 

2019 

654/2019 - Estudo para viabilizar a construção de um novo prédio próprio para a Escola 

Municipal do Guarujá. 

653/2019 - Estudos para realização de revitalização geral do Centro Municipal de 

Educação Infantil PiuPiu, localizada no Bairro Jardim Arapongas. 

571/2019 - Viabilizar junto ao Governo do Paraná obras de revitalização geral do 

Colégio Estadual Helena Kolody no município de Colombo. 

569/2019 - Solicito que sejam realizadas obras de manutenção para eliminar goteiras 

nas salas de aula da Escola Municipal Padre Jones João Tibolla, localizada na Rua 

Teixeira Soares, 32 - Jardim Cristina III. 

566/2019 - Estudos para viabilizar aumento no valor do repasse para custear o 

Transporte Escolar de estudantes da Rede Estadual de Educação 

497/2019 - Estudos para viabilizar Construção do Plano de Introdução Progressiva de 

Produtos Orgânicos na Alimentação Escolar, Restaurante Popular e Programa Troca 

Verde no município de Colombo 

462/2019 - Estudos para viabilizar cessão de terreno ao Governo do Estado do Paraná 

para construção de prédio próprio para o Colégio Estadual Colombo – Ensino 

Fundamental e Médio 

440/2019 - Solicito estudos para a instalação de bibliotecas nas escolas municipais de 

Colombo. 

416/19 - Estudo para instalação de um jardim botânico municipal de Colombo, com a 

finalidade de estudo, pesquisa e documentação da flora regional, acessível ao público 

283/19 - Estudos para viabilizar criação de um plano preventivo de segurança e 

combate a incêndio nas escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos. 

282/19 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a ampliação do Colégio 

Estadual de Guaraituba com substituição das salas de madeira por alvenaria. 
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281/19 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a ampliação do Colégio 

Estadual Dom João Bosco EFM e substituição das salas de madeira por alvenaria. 

279/19 - Estudos para ampliação do prédio da Escola Municipal Jardim das Graças, 

com construção de mais salas de aula e adequação do pátio, cozinha e refeitório. 

181/19 - Estudo para cessão de terreno situado entre a Rua Aquiles StenghelColer e a 

Rua Júlia StenghelColer, ao lado do terminal de ônibus escolar, a fim de construir uma 

unidade nova da Escola Estadual Prefeito DJALMA JOHNSSON - EF. 

97/19 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

unidade nova para o Escola Estadual DJALMA JOHNSSON, E E PREF-EF, localizado 

na Rua República Argentina,75, bairro Rio Verde em Colombo, Paraná. 

16/19 - Estudos para viabilizar implantação de uma incubadora de empresas e projetos 

sociais no Município de Colombo 

 

2018 

626/2018 - Estudos para realização de reforma no telhado e manutenção das 

dependências do Ginásio da Escola Rural Municipal Imbuial da Roseira. 

623/2018 - Estudo para a inclusão na grade curricular das escolas municipais conteúdo 

sobre “noções da Lei Maria da Penha”. 

622/2018 - Estudo para a inclusão de ações socioeducativas de prevenção e combate 

à violência contra a mulher nas escolas municipais de Colombo. 

557/2018 - Estudos para viabilizar Cursos de Robótica e Capacitação de professores 

Multiplicadores. Desmistificar a robótica e aproximar os alunos dessa nova realidade, 

incentivando a participarem do ambiente de ciência, tecnologia e inovação do 

Município. 

426/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Padre Durval Secchi. 

410/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Ângelo Falavinha Dalprá, Escola 

Municipal Antônio Cavassin, Escola Municipal Antônio Costa e Escola Municipal Carlos 

Fontoura Falavinha. 

409/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Dr. Manoel Costa curta, Escola 

Municipal Elvira Nodari Alberti, Escola Rural Municipal Imbuial Da Roseira e Escola 

Municipal Jardim Ana Maria. 
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408/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Jovino do Rosário, Escola Municipal 

Jucondo D’Agostin e Escola Municipal Juscelino Kubitschek. 

407/18 – Estudos para formação de orquestra de cordas nas unidades municipais de 

educação do município de Colombo. 

393/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Prefeito Djalma Johnsson, Colégio 

Estadual Dom João Bosco. 

392/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Abraham Lincoln, Centro Estadual de 

Educação Básica para Jovens e Adultos Ulysses Guimarães e Colégio Estadual 

Colombo. 

391/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Lindamir Alberti, Colégio Estadual 

Vereador RaulinoCostacurta 

390/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Helena Kolody. 

389/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Plínio Alves Monteiro Tourinho. 

387/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Jardim Das Flores, Escola Municipal 

Jardim Guarujá, Escola Municipal João Batista Stocco. 

386/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Monteiro Lobato, Escola Municipal 

Nossa Senhora De Fátima, Escola Municipal Parque Santa Terezinha. 

385/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Presidente Castelo Branco, Escola 

Municipal Santa Fé, Escola Municipal Santa Isabel e Escola Rural Municipal Irmã Maria 

Antonieta Farani. 

378/18 – Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Municipal Jardim 

Das Flores, Escola Municipal João Batista Stocco e Escola Municipal José Frederico 

Paulo Weigert. 

377/18 – Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Municipal Padre 

Durval Secchi, Escola Municipal Padre Jones João Tíbolla e Escola Municipal 

Presidente Castelo Branco. 
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376/18 – Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Municipal Santa Fé 

e na Escola Municipal Santa Isabel. 

375/18 – Estudos para viabilizar implantação de refeitório em espaço adequado na 

Escola Municipal Vitório Manoel Franceschi. 

370/18 – Estudos para elaboração de campanha de vacinação gratuita de cães e gatos 

contra a doença da raiva. 

367/18 – Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Municipal Agripino 

João Tosin, Escola Municipal Antônio André Johnsson e Escola Municipal Nossa 

Senhora de Fátima. 

366/18 – Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra esportiva coberta na Escola Municipal Agripino João Tosin, localizada na Rua 

Evaldo Kabitschke, 317, Bairro Alto da Cruz. 

329/18 – Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Rural Municipal 

Irmã Antonieta Farani, localizada na Rua VirgínioArcie, n° 400, Bairro Capivari. 

328/18 – Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Rural Municipal 

Imbuial da Roseira, localizada na Estrada da Ribeira, KM n° 23, bairro Imbuial da 

Roseira. 

193/18 – Estudo para instalação de câmera de monitoramento no CMEI – Vivendo e 

Aprendendo, localizada na Avenida Madre Paulina, N° 358-414, no bairro Santa 

Terezinha. 

181/18 – Estudo para viabilizar a implantação de um Centro Municipal de Educação 

Infantil rural – (CMEI) no bairro Imbuial. 

97/18 – Estudos para realização de reforma no telhado da Escola Municipal Antônio 

Costa 

49/2018 - Viabilizar cursos de capacitação gratuita aos profissionais e acadêmicos de 

Educação Física do município de Colombo – PR. 

 

2017 

1120/17 – Estudos para implantação de área de embarque e desembarque de alunos 

em frente a escola BE a BA da diversão, na Rua Minas Gerais, no Vila Guaraci. 

1113/17 – Estudo para que seja realizada a sinalização horizontal (pintura de faixa 

amarela nas proximidades dos cruzamentos e inscrição da palavra “ESCOLA” na via) e 

vertical (placas indicando o limite de velocidade, “PROIBIDO ESTACIONAR”, e 

ESCOLA) nas proximidades da Escola infantil BE A BA, localizado na Rua Minas 

Gerais, no Bairro Guaraci 
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1078/17 – Estudos para viabilizar aumento no número de viaturas da patrulha escolar 

pra atender às demandas dos colégios estaduais de Colombo 

855/17 – Solicito a realização de estudos para a reforma do CAIC, compreendendo 

creche, posto de saúde e escola. 

635/17 – Solicito estudos para a criação de campanha contra a violência nas escolas 

públicas desta municipalidade. 

582/17 – Solicito estudos para a criação do sacolão municipal de material escolar. 

486/17 – Estudos para que seja criado o cargo de Professor de Educação Física para 

atuar nas etapas de Educação Básica ofertadas pelo município de Colombo. 

471/17 – Viabilizar atividades do Conselho Municipal de Educação de Colombo 

413/17 – Estudos para viabilizar instalação de travessia elevada para pedestres na Rua 

Ângelo Falavinha Dalprá e no cruzamento com a Rua Figueira e Gabirobeira próximo 

da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças. 

930/17 - Solicito ao Senado Federal a realização de estudos para criação da Lei de 

Responsabilidade Educacional.  

563/17 - Estudos para contratação de professor de Capoeira para ministrar aulas nos 

projetos Pró Criando no município de Colombo.  

415/17 - Estudo para Reativação do cursinho pré-vestibular gratuito na região do 

Maracanã, com estudo para ampliar a oferta para a administração regional do Osasco 

e na Sede do município.  

 

2016 

555/16 – Efetivar a construção e o funcionamento da Casa de Educação Ambiental no 

Parque dos Lagos. 

536/16 - Estudo para instalação de iluminação com colocação de luminárias de led na 

frente do Colégio Estadual Antônio Lacerda Braga e em torno do Terminal Maracanã 

na Rua Abel Scuissiato.  

413/16 - Estudos para viabilizar a construção de um espaço para recreação no Centro 

Municipal de Educação Infantil – CMEI Favo de Mel.  

271/16 - Estudos para capacitação de profissionais da educação para prevenção de 

violência contra crianças e adolescentes no Município de Colombo.  

194/16 – Estudos para viabilizar construção de calçada para pedestres na Rua da 

Gabirobeira e demais vias de acesso à Escola Municipal Jardim das Graças 
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193/16 - Estudos para viabilizar pintura de todo o prédio da Escola Municipal Jardim 

das Graças.  

94/16 – Estudos para oferta do curso de tecnólogo para Educador Social no Instituto 

Federal do Paraná – Campus Colombo. 

54/16 – Estudos para disponibilizar internet pública em locais de fácil acesso em 

bairros, para uso gratuito voltado à cultura, comunicação e educação 

 

2015 

9683/15 Estudos para criação de hortas orgânicas comunitárias nas escolas.    

468/15 - Estudos para realização de ampliação do espaço físico, construção de salas 

de aula e pátio coberto no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Canaã, 

localizado no bairro Campo Pequeno.  

467/15 - Estudos para realização de reforma geral com adequação de espaços para as 

atividades pedagógicas e administrativas do Centro Municipal de Educação Infantil 

(CMEI) Canaã, localizado no bairro Campo Pequeno  

447/15 - Estudos para implantação da patrulha escolar da guarda municipal no 

Município de Colombo.   

436/15 - Estudo para viabilizar a construção do prédio próprio para o pró-criando Monte 

Castelo no bairro Monte Castelo.  

166/15 - Estudo para abertura de concurso público para o cargo educador social no 

município de Colombo.  

23/15 - Realizar a reforma geral do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 

Recanto dos Baixinhos, localizado no bairro São Gabriel.  

2014 

7448/14 Estudo para que seja criado no município de colombo, o cargo de professor de 

educação física, para atuar nas etapas da educação básica ofertadas pelo município.    

735/14 - Estudo para implantação de aulas de contra turno escolar no Ginásio de 

Esportes Marcelo Chiquiti no São Gabriel.  

734/14 - Estudo para fazer cessão de terreno ao lado da Escola Municipal Heitor Vila 

Lobos que hoje é uma cancha abandonada, a fim de ampliar a Escola e o Centro de 

Atendimento Especializado em Deficiência Auditiva e Visual (CAEDAV).  

729/14 - Garantir a cessão do terreno do Colégio Estadual Vereador RaulinoCostacurta 

ao Estado para a construção de quadra poliesportiva.  
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680/14 - Implantar laboratório de informática para auxiliar na prática educacional 

inclusiva do Centro de Atendimento ao Deficiente Auditivos e Visuais – CAEDAV.  

652/14 - Estudo para viabilizar a instalação de câmera de monitoramento na frente do 

Colégio Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto, localizado no Jardim Eucalipto.  

320/14 - Estudos para implantar nas escolas da rede municipal de ensino a semana 

municipal de enfrentamento à discriminação e as violências.  

2013 

1040/13 – Realizar estudo para a construção de um Centro Municipal de Educação 

Infantil – CMEI na Vila Casa Branca. 

971/13 – Estudo para viabilizar a implantação de um Centro Municipal de Educação 

Infantil rural – (CMEI) no bairro Imbuial. 

910/13 - Estudos para viabilizar cessão de terreno localizado na Rua Nicarágua, ao 

lado do número 137, para ampliação do CMEI Cinderela no bairro Campo Pequeno;  

909/13 - Viabilizar a construção de muro, colocação de muro palito na frente e 

revitalização calçada no Projeto Pró - Criando São Dimas;  

686/13 – 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. 

628/13 - Viabilizar a ampliação do acervo, telecentro, bem como melhoria estrutural da 

Biblioteca Pública Rui Barbosa – Sucursal Maracanã;  

601/13 - Unificação da fila de espera para os Centros Municipais de Educação Infantil 

de Colombo (CMEIs);  

364/13 - Viabilizar a reforma, revitalização e ampliação do projeto Pró Criando Alto da 

Cruz, localizado na Rua Somália, nº 631 

OFÍCIOS 2013  

Ofício nº 070/2013 - Solicito que seja realizado revitalização do Ginásio de esporte da 

Escola Municipal Carlos Fontoura Falavinha. 

Ofício nº 164/2013 - Solicito a construção da quadra poliesportiva coberta no Colegio 

Estadual João Gueno.  

 

OFÍCIOS 2014 

Ofício nº 003/2014 – Solicita instalação de travessia elevada em frente à entrada da 

Escola Antônio Cavassin, situada na Rua Graciliano Ramos, 754, bairro Jardim Milena. 
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Ofício nº 016/2014 – Solicita instalação de travessia elevada em frente à entrada da 

Escola Municipal Vereador André Nadolny, situada na Rua AltevirCeccon, 237, CEP 

83.407-800, no bairro São Gabriel. 

Ofício nº. 20/2014 - Solicitar a reconstrução do muro do Colégio Estadual Helena 

Kolody localizado no endereço, Rua Maria Izabel Tosin, 181, bairro Jardim Monza em 

Colombo - Paraná. 

Ofício nº. 22/2014 - Solicitar a locação de nova estrutura para o Colégio DJALMA 

JOHNSSON, E E PREF-EF localizado na, Rua República Argentina,75, bairro Rio 

Verde em Colombo, Paraná.  

Ofício nº 037/2014 – Solicita realização do serviço de roçada e limpeza dos arredores 

da Escola Estadual Heráclito Fontoura Sobral Filho, sito à Rua Luíz Sebastião Baldo, 

216 CEP 83.408-506, no bairro Jardim dos Eucalíptos. 

Ofício nº 038/2014 – Solicita realização do serviço de roçada e limpeza dos arredores 

da Escola Municipal Antônio Cavassin, sito à Rua Graciliano Ramos, 753 CEP 83.409-

350, no bairro Maracanã. 

Ofício nº 052/2014 – Solicita rondas periódicas nos arredores da Escola Estadual 

Heráclito Fontoura Sobral Pinto, sito à Rua Luíz Sebastião Baldo, 367, no bairro Jardim 

dos Eucaliptos. 

Ofício nº. 072/2014 - Solicita a abertura de um protocolo técnico para a construção da 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual João Gueno, localizado no endereço 

Rua Dalmira Souza Lunardin,95, Colombo, Paraná, bem como um estudo para que 

seja inserido o pedido nos próximos planos de obras. 

Ofício nº 141/2014 - Solicita instalação de uma travessia elevada em frente à entrada 

da Escola Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto, situado no bairro Jardim Eucaliptos 

Ofício nº 142/2014 - Solicita que seja informado o número de estudantes que compõem 

a lista de espera de vagas na rede municipal de ensino. 

Ofício nº 143/2014 - Solicita que seja informado o número de estudantes que compõem 

a lista de espera de vagas na rede estadual de ensino ofertado no município de 

Colombo. 

Ofício nº. 171/2014 - Solicita a construção da quadra poliesportiva coberta no Colégio 

Estadual Helena Kolody localizado no endereço Rua Maria Izabel Tosin,18, bairro 

Jardim Monza, Colombo, Paraná, tal solicitação já foi registrada sob o protocolo 

7.014.969.9 no dia 04/04/2008 pela direção.  

Ofício nº 188/2014 – Solicita construção de calçada tátil e instalação de sinalização de 

indicação de circulação de pedestres com deficiência visual e auditiva nos arredores da 

Escola Estadual Vinícius de Moraes, no bairro Monte Castelo. 
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Ofício nº. 198/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria que seja construída calçada tátil e 

instalada sinalização de indicação de circulação de pedestres com deficiência visual 

nos arredores da Escola Estadual Heráclito Fontoura Sobral Filho, sito à Rua Luíz 

Sebastião Baldo, 216 CEP 83.408-506, no bairro Jardim dos Eucaliptos. 

OFÍCIOS 2015 

Ofício nº. 033/2015 - Solicita instalação do playground do CMEI Tia Glória.  

Ofício nº. 069/2015 - Solicitar a Vossa Senhoria a instalação de bebedouros na Escola 

Municipal Presidente Castelo Branco, localizada na Rua André Nadolny, 1235, bairro 

Jardim Bela Vista. 

Ofício nº 077/2015 – Solicita realização do serviço de roçada nas laterais da Rua 

Prefeito João Batista Stocco, nos arredores do Colégio Estadual João Ribeiro de 

Camargo e da Escola Municipal Carlos Fontoura Falavinha, no bairro São Gabriel. 

Ofício nº 106/2015 -  Solicita sinalização horizontal e vertical nas proximidades da 

Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no bairro Jardim Nossa Senhora de 

Fátima. 

Ofício nº 107/2015 – Solicita instalação de travessia elevada de pedestres na Rua São 

Pedro, 1161, em frente ao portão de entrada e saída da Escola Municipal Nossa 

Senhora de Fátima. 

Ofício nº 138/2015 - Apresenta sugestões para emenda de redação ao Projeto de Lei 

do executivo n° 13/2015, que aprova o Plano de Educação do Município de Colombo 

para o decênio de 2015/2024.  

Ofício nº 155/2015 – Solicita instalação de travessia elevada de pedestres na Rua 

Felício Kania, em frente ao CAIC. 

Ofício nº. 168/2015 – Solicita a abertura de um protocolo técnico para a manutenção 

urgente do telhado do Colégio Estadual Helena Kolody, localizado no endereço Rua 

Maria Isabel Tosin, 181, Jardim Monza – Colombo-Pr. 

Ofício nº. 215/2015 - Solicita a revitalização da quadra esportiva da Escola Municipal 

Heitor Vilas Lobos.  

 

OFÍCIOS 2016 

Ofício nº 163/2016 – Solicita oferta de transporte escolar para atendimento dos alunos 

do Colégio Estadual Guaraituba. 

Ofício nº 156/2016 – Solicita melhoria de estruturas para atuação da Patrulha Escolar 

no município de Colombo. 



 

11 
 

 

Ofício nº127/2016 – Solicita vistoria e reparo do manilhamento ao lado do CMEI Jardim 

Central. 

Ofício nº 126/2016 – Solicita ação de fiscalização e combate a endemias na área 

localizada na Rua Tebas, nos fundos do CMEI Jardim Central. 

Ofício nº 102/2016 – Solicita sinalização horizontal e vertical nas proximidades da 

Escola Municipal Jardim das Graças. 

Ofício nº 101/2016 – Solicita obras de manutenção na Escola Municipal Jardim das 

Graças. 

Ofício nº 080/2016 – Solicita instalação de travessia elevada de pedestres na Rua da 

Gabirobeira, próximo ao cruzamento com a Rua Figueira, em frente o portão de 

entrada e saída da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças. 

Ofício nº 079/2016 – Solicita reforma/manutenção dos banheiros da Escola Municipal 

Jardim das Graças, na Rua da Gabirobeira. 

Ofício nº 078/2016 - solicito que seja verificado os motivos da paralisação das obras de 

ampliação de duas salas da Escola Municipal Jardim das Graças. 

Ofício nº 077/2016 - solicito que seja realizado a manutenção do parquinho de 

diversões da Escola Municipal Jardim Das Graças.  

OFÍCIOS 2017 

Ofício nº 196/2017 – Solicita aumento do número de viaturas e de efetivo policial, para 

atuação da Patrulha Escolar no município de Colombo. 

Ofício nº. 096/2017 - Solicito que seja viabilizado a fiscalização, manutenção e 

ampliação da galeria pluvial em frente ao CMEI Canaã. Havia alagamentos no CMEI  

Ofício nº. 040/2017 – Solicita serviço de roçada e limpeza, nas dependências e entorno 

do Cmei Chapeuzinho Vermelho e Escola Municipal Monte Castelo, localizados na Rua 

das Orquídeas, 749 e 719, no bairro Monte Castelo. 

Ofício nº 039/2017 – Solicita manutenção da calçada na Rua das Orquídeas, em frente 

a Escola Municipal Monte Castelo e o CMEI Chapeuzinho Vermelho, no bairro Monte 

Castelo. 

Ofício nº. 022/2017 - Solicito, que seja encaminhado requerimento a Assembleia 

Legislativa do Paraná  - ALEP, solicitando a revogação 113/2017 - GS/SEED, que 

“regulamenta a distribuição de aulas e funções de professores do Quadro Próprio do 

magistério, do quadro único de pessoal, e professores contratados em regime especial 

nas instituições estaduais de ensino do Paraná”.    

Ofício nº. 021/2017 - Solicito espaço de comunicado do pequeno expediente da sessão 

ordinária do dia 14 de fevereiro de 2017, para apresentar as deliberações da  
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assembleia realizada no dia 11 de fevereiro, pela APP sindicato dos trabalhadores em 

Educação do Paraná. 

OFÍCIOS 2018 

Ofício nº 253/2018 - solicitar que seja realizado levantamento sobre as necessidades 

de ampliar a linha de transporte escolar que atende os estudantes do bairro Jardim Ana 

Rosa, com o objetivo de oferece o serviço a todos que dele necessitam. 

Ofício nº 245/2018 - Solicitar que seja realizada manutenção no telhado e demais 

dependências do ginásio da Escola Rural Municipal Imbuial da Roseira. 

Ofício nº. 178/2018 – Solicita ampliação da altura do muro da Escola Municipal Parque 

Santa Terezinha, localizada na Rua Maria Francelina da Silva, n°160, Bairro Santa 

Terezinha II. 

Ofício nº 177/2018 – Solicita instalação da tela de proteção na quadra poliesportiva da 

Escola Municipal Severo Riberio De Camargo, localizada na Rua Luís Agostinho 

Trevisan, n° 229, Bairro São Dimas. 

Ofício nº 176/2018 – Solicita reforma/manutenção com urgência dos banheiros da 

Escola Municipal Severo Riberio De Camargo, localizada na Rua Luís Agostinho 

Trevisan, n° 229, Bairro São Dimas. 

Ofício nº 175/2018 – Solicita revitalização da quadra esportiva da Escola Municipal 

Parque Monte Castelo, localizada no Bairro Monte Castelo. 

Ofício nº 087/2018 - Solicitar que seja realizada a manutenção das galerias de 

captação de águas pluviais na Escola Municipal Antônio Costa, localizado na Rua 

Venâncio Trevisan, 16120, Bairro Centro. 

Ofício nº 078/2018 – Solicita realização de levantamento sobre as necessidades da 

linha de transporte escolar que atende os estudantes do Colégio Abraham Lincoln e 

residem no Parque Embú, com o objetivo de oferecer o serviço a todos que dele 

necessitam. 

OFÍCIOS 2019 

Ofício nº. 174/2019 – Solicita informações sobre o atendimento do município de 

Colombo pela rede estadual de ensino do Paraná, através da Secretaria Estadual de 

Educação – SEED-PR, no período correspondente ao Plano Plurianual do Paraná PPA 

– 2020-2023.  

Quanto ao atendimento, solicito informações sobre: 

a) previsão de abertura ou fechamento de turmas em Colombo-Pr; 

b) previsão de reformas e ampliação de prédios escolares em Colombo-Pr;  
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c) previsão de obras de construção de novos prédios escolares; e 

d) previsão de fechamento de escolas e suas justificativas. 

Ofício nº. 175/2019 - Solicito espaço para comunicado no pequeno expediente da 

sessão ordinária do dia 03 de setembro de 2019, para apresentar considerações a 

respeito do fechamento de escolas/colégio em Colombo. 

Ofício nº 209/2019 - Solicita esclarecimento sobre a paralisação da construção Centro 

Municipal de Educação Infantil (CMEI) do bairro Jardim Monza, localizada na Rua 

Angelo Francisco Borato, no Jardim Monza. 

Ofício nº250/2019 - Solicita a Vossa Senhoria que seja realizado a revitalização geral 

do Centro Municipal de Educação Infantil PiuPiu, localizada no Bairro Jardim 

Arapongas. 

OFÍCIOS 2020 

Ofício nº 059/2020 – Solicita que sejam distribuídos Kits de higiene e prevenção ao 

Coronavírus (Covid – 19) para todas as unidades de ensino e departamentos correlatos 

da Secretaria Municipal de Educação de Colombo. 

Ofício nº 066/2020 - Solicitar a Vossa Senhoria que sejam garantido o fornecimento de 

Merenda escolar em todas as unidade de ensino durante a suspensão das aulas 

devido às medidas preventivas ao coronavirus (COVID-19) 

Ofício nº 091/2020 - Solicitar que seja emitido convite à Secretária Municipal de 

Educação, sraAziolêCavalariPavin, para que se faça presente nesta Casa e apresente 

o detalhamento das ações previstas na Resolução nº01/2020 da SEMED, que trata das 

atividades não presenciais no sistema municipal de ensino de Colombo em virtude da 

pandemia do novo coronavírus – COVID-19. 

Ofício nº 093/2020 - Solicitar que sejam viabilizadas medidas para garantir renovação 

dos contratos provisórios firmados, que garantem a “dobra de padrão” (jornada 

suplementar) no município de Colombo, com pagamento integral dos vencimentos dos 

profissionais de educação contratados. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO  

 

2020 

REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao disposto na RESOLUÇÃO nº01/2020, da 

SEMED de Colombo-PR 

REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao TRANSPORTE ESCOLAR DE COLOMBO 
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2019 

REQUERER INFORMAÇÕES, referentes ao andamento da obra de construção do 

Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim dos Eucaliptos 

REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao contrato e ao funcionamento da Escola 

Municipal Cristovão Colombo. 

REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao contrato e ao funcionamento da Escola 

Municipal Ernesto Ferreira Santiago. 

2017 

Requerimento de informações referente à distribuição de material escolar e uniformes 

para os estudantes matriculados na rede municipal de ensino no ano de 2017. 

2014  

Requer informações referentes ao número de estudantes que compõem a lista de 

espera por vagas na Rede Municipal de Ensino no Município de Colombo. 

Requer informações referentes ao número de estudantes que compõem a lista de 

espera por vagas na Rede Estadual de Ensino no Município de Colombo. 

Requer informações referentes a oferta real de vagas e a real situação da educação 

Infantil no município de Colombo. 

2013 

REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O FECHAMENTO DO CURSINHO DA GENTE – 

cursinho Pré-Vestibular gratuito – que não está mais em funcionamento. O projeto 

havia sido implantado em 2011 e atendia 200 pessoas, entre jovens e adultos, oriundos 

de colégios públicos. 

Requer informações referentes Superlotação e a abertura de novas vagas no CMEI(s); 

REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O ENCERRAMENTO DO PROJETO BOMBEIRO 

APRENDIZ – Informações referentes o Projeto Bombeiro Aprendiz, que tem como 

objetivo promover a integração de jovens de 15 a 24 anos em situação de 

vulnerabilidade social através de atividades educacionais, culturais e informática 

enfatizando a formação cidadã, os valores éticos, morais e o desenvolvimento 

profissional. 

REQUER INFORMAÇÕES REFERENTE AOS RECURSOS DO FUNDO DE 

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) – 

Solicita descrição detalhada, clara, precisa e objetiva dos gastos com profissionais da 

educação, e demais gastos realizados com recursos do FUNDEB, incluindo referências 

a processos licitatórios se houver (número e publicação); número de empenho e 

comprovante de liquidação das despesas efetuadas. Enviar ainda, o número das  
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contas bancárias onde são depositados os referidos recursos, com extratos que 

comprovem a movimentação bancária dos mesmos. Informar também quem opera as 

referidas contas. 

 

MANIFESTAÇÃO DE APOIO AS INSTITUIÇÕES E MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO 

1 – Manifestação oficial de apoio a greve dos Trabalhadores da educação 

municipal 2013.  

2 - Manifestação oficial de apoio a Greve Geral Professores (as), funcionários (as) 

da educação e dos demais servidores públicos do estado do Paraná 2015.   

3 - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Governo do 

Estado do Paraná, Moção de protesto para que seja feita contratação dos profissionais 

da educação aprovados no Concurso Público do Quadro Próprio do Magistério do 

Estado do Paraná – Edital SEAP N.º 017/2013. 

4  - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Presidente da 

República e ao Ministério da Educação – MEC, MOÇÃO REPÚDIO aos cortes 

orçamentários feitos na Educação pelo Governo Bolsonaro. 

5 - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada Moção de apoio à APP 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação pública do Paraná e demais sindicatos e 

associações de servidoras/es públicas/os civis e militares do estado do Paraná. 

 

No ano de 2015, esteve em discussão em Colombo, o Plano Municipal de Educação. 

Como defendemos a educação pública de qualidade para todos e todas, já vínhamos 

nos preparando e estudando as etapas de elaboração dos Planos Nacional, Estadual e 

Municipal. Foram várias reuniões e capacitações junto à APP Sindicato dos 

trabalhadores e trabalhadoras da Educação do Paraná. Quando a discussão chegou 

até a esfera municipal, preparamos 12 emendas ao Projeto de Lei, dentre as quais 

podemos salientar: 

1 - a estipulação de avaliação dos investimentos em educação ao final do 2º ano após 

a aprovação do Plano Municipal de Educação através de Conferência Municipal; 

2 - a estipulação de 35% do orçamento municipal aplicado à educação; 

3 - a ampliação e ou construção de salas de atendimento para crianças de até 3 anos 

de idade;  

4 - acrescentar, além do profissional com formação e outro assistente de turma, mais 

um profissional de apoio para cada 4 turmas, conforme orienta a LDB nos art. 61 e 62. 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS   

Audiência Pública para a Conferência Nacional de Educação (CONAE 2013);  

Audiência pública - IFPR Colombo 

Regulamentação da Profissão do (a) educador (a) Social, capacitação e formação 

profissional; Reunião com as comunidades, Igrejas e Associação de Moradores;  

Visitas às secretarias e aos departamentos da prefeitura, Estado e departamentos do 

Governo Federal;  

Luta pelos diretos dos Profissionais da Educação municipal;  

Audiência Pública – Plano Diretor Municipal  

 

Participação nos conselhos municipais da Alimentação municipal escolar (CAE) e 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb).  

 

Diversos serviços de roçada, limpeza, iluminação pública, rondas da guarda municipal 

e Polícia militar, pavimentação, manutenção de ruas, em torno e dentro dos Colégios, 

escolas e CMEI.  

Participação em eventos e falas na câmara municipal de Colombo  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/695495553796782/ 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2436770319738779 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/822144771201350/ 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2230183000397513 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1101904683225356/ 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2532526730163137 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/a.341431369272695/15002

71950055292/?type=3 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1014080188674473 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/768248456590982 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/695495553796782/
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2436770319738779
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/822144771201350/
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2230183000397513
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1101904683225356/
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2532526730163137
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/a.341431369272695/1500271950055292/?type=3
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/a.341431369272695/1500271950055292/?type=3
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1014080188674473
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/768248456590982

