
 
 

Proposições legislativa de 2013 – 2020, vereador Anderson Prego 

 

Projeto de Lei 2013 

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). 

PROJETO DE EMENDA A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA (LDO/2014) Nº 06/2013 

– EMENDA 01 

Realizar convênio com entidades Filantrópicas, ONGs e Hospitais, com objetivo de garantir 

o atendimento humanizado de usuário de drogas. 

PROJETO DE LEI Nº 696/2013 

Estabelece diretrizes para a Política Municipal de Prevenção e Combate do Trabalho 

Infantil e dá outras providências. 

Ofícios2013 

Ofício nº. 170/2013 - Solicita a intensificação ronda ostensiva nas imediações da Rua 

Mário Strapasson, no bairro Imbuial. 

Ao 22° Batalhão de Polícia Militar (22° BPM) e À Guarda Municipal de Colombo 

Ofício nº. 167 – 166 - 165/2013 - Solicita informar a Vossa Senhoria a resposta da 

Secretaria de Estado de Segurança Pública, através do Departamento da Polícia Civil à 

Indicação n°388/2013, que solicita estudos para viabilizar a instalação da Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente em Colombo de autoria do Vereador Anderson 

Prego.  

À Secretaria Municipal de Planejamento e Ao Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente e Ao Conselho Tutelar 

 

Ofício nº. 157 – 151 - 118 /2013 - Solicito a retirada dos veículos que se encontram em 

terreno baldio, próximo a Delegacia de Polícia do Alto Maracanã. 

A Polícia Civil do Paraná e Á Prefeitura Municipal  

Ofício nº. 115/2013 - Solicito estudo para a instalação de câmera de monitoramento entre 

as Ruas Gustavo Kabitschke esquina com Getúlio Vargas. 



 
 

Ofício nº. 114/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria que seja implantada o sistema de 

iluminação pública na Rua Lusitana, localizado no bairro Santa Terezinha, ao lado da Igreja 

Matriz de Santa Terezinha de Lisieux. 

Ofício nº. 100/2013 – Solicita a revitalização do sistema de iluminação pública da Rua 

Sudão, próximo ao número 656, no bairro Alto da Cruz III.  

Ofício nº. 097/2013 - Solicito a reativação do Posto da Guarda Municipal e a realização de 

rondas periódicas no Terminal Metropolitano do Alto Maracanã. Guarda Municipal  

Ofício nº. 096/2013 - Solicito a intensificação da ronda ostensiva nas imediações e dentro 

do Terminal Metropolitano do Alto Maracanã. Policia Militar.  

Ofício nº. 079 - 066/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria que seja realizado estudo para 

implantação de saída de emergência na Unidade de Saúde CAIC, localizada na Rua 

Antônio Francisco Scrok,39, CEP 83.406-050. 

Á Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Habitação e Á Secretaria Municipal de 

Planejamento 

Ofício nº. 049/2013 – Solicita a iluminação pública nas ruas Marginal Jalisco (CEP 

83404325) e Maranhão (CEP), localizada no bairro Jardim Jalisco. 

Ofício nº. 046/2013 - Solicitar a implantação de placas e pintura de sinalizações de trânsito 

horizontal e vertical, no cruzamento entre a Avenida Tunísia e a Rua Marrocos, no bairro 

Alto da Cruz III. Devido ao aumento de circulação de veículos e pessoas nestas ruas, 

somado com a falta de sinalizações tem ocasionando transtornos e acidentes graves.  

Inexistência de sinalização adequada, não garante o sentido preferencial do trânsito.  

Ofício nº. 028/2013 - Solicito a vossa senhoria o encaminhamento do serviço de 

manutenção de vias, na Rua Dos Lírios (CEP: 83411430) esquina com Rua Das 

Margaridas, localizada no bairro Vale das Flores. 

Ofício nº. 023/2013 - Solicito o encaminhamento do serviço de limpeza de terreno baldio, 

na Rua Princesa Isabel, próximo ao número 1522, Bairro Jardim Fátima. Os moradores 

solicitam providências, pois a falta de limpeza no local atrai animais peçonhentos e traz 

grande risco de doenças aos habitantes. 

Ofício nº. 019 – 018/2013 - Solicito a possibilidade de realizar rondas periódicas nos 

términos de aula do colégio Estadual Helena Kolody, rua Maria Izabel Tosin, 181, no bairro 

Jardim Monza, o horário letivo do colégio no turno da manhã é de início ás 07:25 sendo o 

término ás 11:30, no turno da tarde é de início ás 13:00 sendo o término ás 17:40, e no 

turno da noite início às 19:00 sendo o término ás 23:05.  

Ao 22° Batalhão de Polícia Militar (22° BPM) e À Guarda Municipal de Colombo 

Ofício nº. 014/2013 - Solicito a revitalização do sistema de iluminação pública das 

seguintes ruas, Arlindo H de Carvalho, Manuel José da Costa e Kelvin de Almeida de 

Jesus, no bairro Jardim Carvalho. Os moradores solicitam urgência, devido a vários 



 
 

problemas que existem na localidade, com a falta de iluminação gera insegurança 

mobilidade para os moradores que se sentem inseguros ao sair à noite. 

Ofício nº. 07/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria que seja instalada lombada na Rua Pedro 

do Rosário próximo do número 1842, localizada no bairro Parque dos Lagos.   

Ofício nº. 011/2013 -  Solicitamos a Vossa Senhoria, a revitalização do sistema de 

iluminação pública na Rua Mario Strapasson, no bairro Imbuial. Os moradores solicitam 

urgência, devido a vários problemas que há na localidade. 

Ofício nº. 012 - 013/2013 – Solicito a intensificação ronda ostensiva nas imediações da 

Rua Mário Strapasson, no bairro Imbuial. Os moradores solicitam urgência, devido a vários 

problemas que há na localidade. O local é retirado, com muitas chácaras. Os moradores 

precisam andar cerca de 1km para pegar o ônibus na Estrada da Ribeira, para tanto saem 

muito cedo de suas residências e pela falta de iluminação não há segurança e mobilidade 

até o ponto do ônibus. 

Guarda municipal e Polícia Militar 

 

Indicações: 2013 

922/2013 - Estudo para instalação de câmera de monitoramento no bairro São Domingos. 

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

especialmente contra a juventude negra. 

88/2013 - Estudos para viabilizar a instalação de Delegacia de Proteção à Criança e ao 

Adolescente em Colombo. 

 

Ofícios 2014 

Ofício nº. 002/2014 - Solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar rondas 

periódicas nos términos de aula da Escola Municipal Antônio Cavassin, localizada na Rua 

Graciliano Ramos, 754, no bairro Jardim Milena. 

Ofício nº. 044/2014 - Considerando a necessidade apresentada e a aprovação destes 

candidatos, solicitamos a Vossa Excelência a nomeação imediata de todos os aprovados 

no Concurso Público de Delegado de Polícia no Estado do Paraná. Justifica-se tal pedido, 

haja vista o deficitário quadro delegado de polícia em nosso Estado. 

Ofício nº 052/2014 – Solicita a possibilidade de realizar 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 055 - 056/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar rondas 

ostensivas na Rua Porecatu CEP 43.407-820 e arredores, no bairro São Gabriel. Guarda 

Municipal de Colombo e Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) 



 
 

Ofício nº. 065/2014 - Realizar estudos para oferecer formação continuada permanente aos 

servidores da segurança pública para o atendimento às mulheres e identificação de 

comportamentos que violam os direitos humanos das mulheres. 

Ofício nº 071/2014 - Solicitar a instalação de um radar de captura de avanço de sinal 

vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, no cruzamento entre a Estrada da ribeira – 

Br 476, com a Avenida Argentina, CEP 83.405-420, na divisa entre o bairro Rio Verde e o 

bairro Campo Alto, no município de Colombo-Pr. 

Ofício nº 070/2014 - Solicitar a construção de uma passarela para pedestres na Estrada da 

Ribeira (Br 476) no Km 2,5, em frente ao Terminal Metropolitano do Alto Maracanã.  

Ofício nº 075/2014 - Solicitar a instalação de um radar de captura de avanço de sinal 

vermelho e parada sobre a faixa de pedestres, no cruzamento entre a Estrada da ribeira – 

Br 476, com a Avenida Argentina, CEP 83.405-420, na divisa entre o bairro Rio Verde e o 

bairro Campo Alto, no município de Colombo-Pr. 

Ofício nº 096 e 097/2014 - Solicitar a possibilidade de realizar rondas ostensivas na Rua 

Vitorino Polli, principalmente em frente ao nº560, mas também arredores, no bairro Jardim 

Adriana.Guarda Municipal de Colombo e Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM)  

Ofício nº. 116/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria a realização de vistoria e no 

estabelecimento localizado na Rua São Pedro esquina com a Rua Gustavo Kabitschke ao 

lado do número 132, situado na Vila Alto da Cruz III. Os moradores têm reclamado da 

incidência de perturbação da ordem devido a poluição sonora após as 21 horas. 

Ofício nº. 119/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria dados quantitativos sobre violência contra 

a mulher e o total de casos em homicídio, com recorte para os últimos 10 anos, bem como 

dados relacionados com a violência contra a Juventude, dentro do Município de Colombo.  

Ofício nº 151/2014 - Solicitar ao Conselho Tutelar de Colombo, que seja verificado indícios 

de exploração de menores para o tráfico de entorpecentes que ocorre com frequência no 

entorno do Colégio Heráclito Fontoura Sobral Filho, no bairro Jardim dos Eucaliptos.  

Ofício nº 170/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria que seja verificado se o redutor de 

velocidade (lombada), instalado na Rua São Pedro, em frente ao nº 286, encontra -se com 

as corretas especificações técnicas nos aspectos de localização, sinalização, altura e 

largura. 

Ofício nº 255/2014 - Solicitar a possibilidade de realizar rondas noturnas na no campo de 

areia localizado entre as Ruas Alexandre Guebur e Castro Alves, no bairro Jardim Modelo. 

Indicações: 

652/2014 - Estudo para viabilizar a instalação de câmera de monitoramento na frente do 

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



 
 

558/2014 - Estudos para formação de parceria entre Prefeitura Municipal, Polícia Militar e 

demais órgãos competentes para implantação de ações integradas de fiscalização urbana 

– AIFU, no município de Colombo. 

533/2014 - Estudo para instalação de câmera de monitoramento no Ginásio Rodrygo 

Octavio Ubida Brito, localizado no bairro Santa Tereza. 

366/2014 - Realizar concurso público para provimento do cargo efetivo de guarda municipal 

do município de Colombo. 

321/2014 - Realizar estudos para oferecer formação continuada permanente aos servidores 

da segurança pública para o atendimento às mulheres e identificação de comportamentos 

que violam os direitos humanos das mulheres. 

320/2014 - Estudos para implantar nas escolas da rede municipal de ensino a semana 

municipal de enfrentamento à discriminação e as violências. 

281/2014 - Realizar estudos para oferecer formação continuada permanente aos servidores 

da segurança pública para o atendimento às mulheres e identificação de comportamentos 

que violam os direitos humanos das mulheres. 

187/2014 - Estudos para implantação do serviço ambulatorial especializado em 

atendimento e assistência a mulher vítima de violência. 

186/2014 - Oferecer capacitação e treinamento para que os profissionais da área de saúde 

do município de Colombo, para que possam identificar os tipos de violência e garantir 

serviço de atenção às mulheres vítimas de todos os tipos de violência.  

2/2014 - Estudo para instalação de câmera de monitoramento no bairro rural do Imbuial.  

 

Ofícios 2015 

Ofício nº 196 e 197/2015 - Solicitar a possibilidade de realizar rondas diárias nas 

imediações do Bairro Jardim Jalisco. Os moradores solicitam urgência devido a vários 

problemas que vem acontecendo no bairro durante o dia, com agravamento em períodos 

noturnos. 

Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) e a Guarda Municipal de Colombo 

Ofício nº 154/2015 - O Mandato Popular Participativo Vereador Anderson Prego em 

Colombo, vem por meio deste proferir seu o apoio a da Senhora Maria de Lurdes Santa de 

Souza (Santa) ao cargo de Ouvidora Geral da Defensoria Pública do Paraná (DPPR), por 

se tratar de um espaço importante para o cidadão acompanhar e contribuir com a 

fiscalização dos serviços prestados da instituição, e assim, constituindo canal permanente 

de comunicação com a Defensoria Pública. 

Indicações: 2015 



 
 

9575/2015 - Estudo para implantação da Patrulha Maria Da Penha da Guarda Municipal no 

município de Colombo. 

9553/2015 - Estudo para reativação do posto da de atendimento da Guarda Municipal, nas 

dependências do terminal de ônibus Guaraituba. 

9552/2015 - Estudo para reativação do posto da de atendimento da Guarda Municipal, nas 

dependências do terminal de ônibus Maracanã. . 

464/2015 - Estudos para realização de ampliação da rede de iluminação pública na Rua 

Mário Strapasson no bairro Imbuial. 

447/2015 - Estudos para implantação da patrulha escolar da guarda municipal no Município 

de Colombo. 

438/2015 - Estudos para reativação do monitoramento por câmeras nas dependências dos 

terminais de ônibus do Alto Maracanã, Guaraituba e Roça Grande. 

435/2015 - Instalação de um semáforo para pedestre, com boteira de comando, na frente 

da clínica de reabilitação Santa Terezinha. localizada na Estrada da Ribeira (BR-476), 297- 

Colombo 

148/2015 - Estudos para viabilizar a instalação de semáforos no cruzamento entre a Rua 

Abel Scuissiato e as ruas: Arariboia (leste) e Maria de Lurdes dos Santos (oeste), no bairro 

Jardim Alvorada. 

145/2015 - Estudos para instalação de semáforos no cruzamento entre a Avenida Colombo 

e a Rua João Maria dos Santos, no bairro Santa Terezinha. 

 

Pedido de Informações 

01/16 - REQUERER INFORMAÇÕES referentes às instalações e funcionamento do 

sistema de monitoramento no município de Colombo. 

02/16 - REQUERER INFORMAÇÕES referentes aos procedimentos para instalações de 

postes de iluminação pública e cabeamento de energia elétrica 

Ofício 2016 

Ofício nº 020/2016 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar rondas 

ostensivas nas imediações do Bairro Rio Verde. 

Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) e a Guarda Municipal de Colombo 

Ofício nº 021/2016 - Solicita a possibilidade de realizar rondas ostensivas nas imediações 

da área comercial do bairro São Gabriel, mais precisamente na Avenida São Gabriel 

próximo ao semáforo no cruzamento com a Rua Felício Kânia. 

Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) e a Guarda Municipal de Colombo 



 
 

Ofício nº 155/2016 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar rondas 

ostensivas nas imediações da Rua das Laranjeiras, no bairro Jardim das Graças.  

Ofício nº 156/2016 - Solicitar a possibilidade de oferecer estruturas para atuação da 

Patrulha Escolar no município de Colombo. 

Ofício nº 157/2016– Solicita que sejam tomadas providências para a criação da 

Corregedoria da Guarda Municipal de Colombo. 

Ofício nº 158/2016– Solicita que sejam tomadas providências para a criação da 

Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal de Colombo. 

Ofício nº 160/2016 - Solicitar informações sobre os procedimentos que o município de 

Colombo precisa para armar a Guarda Municipal e quais as etapas já foram realizadas. 

Exmo. Sr. Superintendente da Polícia Federal do Paraná. 

Ofício nº 163/2016 - Solicitar que sejam tomadas providências para equipar e melhorar a 

estrutura da Guarda Municipal conforme legislação vigente. Para isto a lei que cria a 

Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal de Colombo precisa ser regulamentada até 

dia 11 de agosto de 2016. 

Ofício nº 164/2016 - Solicita a possibilidade de realizar rondas ostensivas na Região do 

bairro Alto da Cruz, sobretudo na Rua São Pedro e imediações. 

Ofício nº 169/2016 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar rondas 

ostensivas na Região do bairro Guarani, sobretudo na Rua José Maria da Silva Paranhos, 

Rua Euclides bandeira e imediações. 

Ofício nº 219/2016 - Solicitar a possibilidade de realizar rondas ostensivas nas imediações 

da Rua Padre Domingues Marine, situada na área rural entre os bairros Itajacuru e Parque 

do Embú. 

Ofício nº 220/2016 - Solicitar a Vossa Senhoria que seja realizada uma ação de 

fiscalização acerca do funcionamento das câmeras de monitoramento, adquiridas e 

instaladas através de recursos federais no município de Colombo-Pr. 

 

Indicações 2016 

10338/2016 - Estuda para criação e implantação da delegacia especializada da mulher e 

instituto médico legal  (IML), com funcionamento 24h por dia / 7 dias na semana, inclusive 

finais de semana e feriado.  

480/2016 - Cessão de uso de parte do imóvel público para estacionamento de veículos 

apreendidos pelo 22º BPM/PMP situado na Rua Genésio Moreschi, 575, Guaraituba.  

414/2016 - Realizar vistoria e fiscalização de comércios e estabelecimentos para coibir a 

venda de cerol e linha chilena em Colombo. 



 
 

271/2016 - Estudos para capacitação de profissionais da educação para prevenção de 

violência contra crianças e adolescentes no Município de Colombo. 

254/2016 - Estudo para instalação de câmera de monitoramento no Social Plaza, localizado 

na Rua Campo Largo, 158 Guaraituba. 

235/2016 - Estudos para implantação de juizado especializado criminal em Colombo, para 

as mulheres vítimas de violência. 

 

PROJETO DE LEI 2017 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em 

logradouros públicos no âmbito do município de Colombo/PR 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 Lei 1506/2019  - Dispões sobre a Campanha Municipal de 

Combate à Violência contra a Mulher. 

Pedido de Informações 

10/2017 – Requerimento de informações referente ao plano de carreira, cargos e salários, 

disposto na Lei N° 1349/14, a devida atualização das tabelas de vencimentos e 

progressões de acordo com os reajustes concedidos aos servidores públicos. 

 

 

Ofícios 2017 

Ofício nº 42 e 43/2017 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar rondas 

ostensivas na Região do bairro Maracanã, sobretudo nos arredores e dentro do Terminal 

Urbano. 

A Guarda Municipal de Colombo/PR e Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) 

Ofício nº 047 e 48/2017 - Solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar rondas 

ostensivas, nas proximidades da Escola Municipal Monteiro Lobato, localizado na Rua 

Avenida Alan Kardec, no Bairro Jardim Campo Alto. 

A Guarda Municipal de Colombo/PR e Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º  

BPM) 

Ofício nº 146/2017 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar fiscalização na 

Região do bairro Maracanã, sobretudo no trecho da rodovia 476 – Estrada da Ribeira entre 

os Supermercados Condor e Rio Verde, no sentido Guaraituba. 

Ofício nº 148/2017 - Solicitar a Vossa Senhoria que seja realizada rondas ostensivas 

periódicas na Rua André Nadolny, próximo ao número 295, próximo ao condomínio 

habitacional Villagio de Roma. 



 
 

Ofício nº 188/2017 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar averiguação de 

denúncia de perturbação do sossego, no estabelecimento situado na Rua Santo Pascoal 

Franceschi, 180, no bairro Jardim Osasco. 

Ofício nº 196/2017 - Solicitar a Vossa Senhoria o aumento do número de viaturas e de 

efetivo policial, para atuação da Patrulha Escolar no município de Colombo. 

Indicações 2017 

1078/2017 - Estudos para viabilizar aumento no número de viaturas da patrulha escolar 

para atender às demandas dos colégios estaduais de Colombo 

635/2017 - Estudos para a criação de campanha contra a violência nas escolas públicas 

desta municipalidade. 

484/2017 - Estudos para implantação da Patrulha “Maria da Penha” da Guarda Municipal 

no Município de Colombo. 

83/2017 - Estudos para criação e implantação delegacia especializados da Mulher com 

funcionamento 24 horas/7dias por semana, inclusive finais de semana e feriados. 

1/2017 - Solicito a Vossa Senhoria que seja realizada uma ação de fiscalização acerca do 

funcionamento das câmeras de monitoramento, adquiridas e instaladas através de recursos 

federais no município de Colombo-PR 

PROJETO DE LEI 2018 

PROJETO DE LEI Nº ____/2018 - Cria a campanha permanente de conscientização e 

enfrentamento ao assédio e violência sexual nos espaços públicos e transporte coletivo 

público no município de Colombo. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2018 - Cria o dossiê (banco de dados) mulher colombense na 

forma que especifica e dá outras providências. 

Pedido de Informações 

004/18 – REQUERER INFORMAÇÕES referentes às instalações e funcionamento do 

sistema de monitoramento no município de Colombo 

 

Ofícios 2018 

Ofício nº 015/2018 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar averiguação de 

denúncia de perturbação do sossego, no estabelecimento situado na Rodovia da Uva, 

3947, Bairro Roça Grande, em frente ao Posto de combustível Coyote.  

Ofício nº 041/2018 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar ronda ostensiva 

no Parque Municipal Bosque da Uva, localizado no Centro de Colombo, na Rua Mal. 

Floriano Peixoto, 559. 



 
 

Ofício nº 046/2018 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar ronda ostensiva 

no Parque Municipal Bosque da Uva, localizado no Centro de Colombo, na Rua Mal. 

Floriano Peixoto, 559. 

Ofício nº 100/2018 - Solicitar a Vossa Senhoria seja instalado câmera de monitoramento 

no bairro rural do Imbuial. Lembramos que esse pedido já foi feito através da indicação 

922/2013. 

Ofício nº 104 e 105/2018 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar rondas 

ostensivas nas imediações do Bairro Alto da Cruz. 

Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) e A Guarda Municipal de Colombo/PR 

Ofício nº 107/2018 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar averiguação de 

denúncia de perturbação do sossego, no Bairro Roça Grande, sobretudo no trecho da 

Rodovia da Uva, entre o Bom Sabor Restaurante e Eventos e Viação Colombo.  

Ofício nº 165 e 166/2018 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar ronda 

ostensiva no ginásio de esporte e nas imediações do ginásio, localizado no bairro Jardim 

Das Graças. 

Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) e A Guarda Municipal de Colombo/PR 

Ofício nº 172/2018 - Reiterar ofício 105/2018/GVAFS a Vossa Senhoria a possibilidade de 

realizar rondas ostensivas no Bairro Alto da Cruz, com prioridade nas seguintes ruas: 

Tunísia, Marrocos, São Pedro, Somália, Getúlio Vargas, Egito, Líbia e demais ruas 

adjacentes imediações do Bairro Alto da Cruz. 

Ofício nº 173/2018 - Reiterar ofício 104/2018/GVAFS a Vossa Senhoria a possibilidade de 

realizar rondas ostensivas no Bairro Alto da Cruz, com prioridade nas seguintes ruas: 

Tunísia, Marrocos, São Pedro, Somália, Getúlio Vargas, Egito, Líbia e demais ruas 

adjacentes imediações do Bairro Alto da Cruz. 

 

 

Indicações 2018 

640/2018 - Estudos para viabilizar criação de um plano preventivo de segurança e combate 

a incêndio nos museus, bibliotecas e instalações do Parques municipais. 

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

violência contra a mulher nas escolas municipais de Colombo. 

621/2018 - Estudo para criar o Fundo Municipal Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres e Promoção dos Direitos da Mulher instrumento de captação e aplicação de 

recursos destinados à execução das políticas, programas e projetos na área de 

atendimento a mulheres vítimas de qualquer tipo violência. 

573/2018 - Estudos para formação de parceria entre Prefeitura Municipal, Polícia Militar e 

demais órgãos competentes para implantação de ações integradas de fiscalização urbana, 

em bares, lanchonetes, tabacaria e casas noturnas, no município de Colombo – AIFU, no 

município de Colombo. 



 
 

527/2018 - Estudo para instalação de câmera de monitoramento na área da Mini Arena e 

da igreja Nossa Senhora De Fatima, no Bairro Alto da Cruz. 

301/2018 - Realizar concurso público para provimento do cargo efetivo de Guarda 

Municipal do Município de Colombo. 

57/2018 - Estudos para viabilizar orçamento na LOA 2019 suficiente para ampliação da 

oferta dos serviços da Defensoria Pública do Paraná. 

255/2018 - Estudos para viabilizar cessão de uso de sala para instalação da defensoria 

pública do Paraná, como medida incentivo à volta do atendimento em Colombo. 

254/2018 - Estudos para viabilizar nomeação de defensores públicos para atender a região 

de Colombo. 

193/2018 - Estudo para instalação de câmera de monitoramento no CMEI - Vivendo e 

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

 

Pedido de Informações 

005/19 – REQUERER INFORMAÇÕES, referentes ao CONTRATO Nº211/2019, que tem 

por objetivo a prestação de serviços de VIGILÂNCIA na unidade de Pronto Atendimento do 

Alto Maracanã 

Ofícios 2019 

Ofício nº 096 e 097/2019 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar ronda 

ostensiva na Avenida Londres, no trecho ente a Rua da Pedreira e a Avenida Lisboa, no 

bairro Rio Verde. 

A Guarda Municipal de Colombo/PR e Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) 

Ofício nº 098 e 099/2019 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar ronda 

ostensiva nos horários de entrada e saída da Escola Estadual Guaraituba.  

A Guarda Municipal de Colombo/PR e Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) 

Ofício nº 182/2019 - Solicitar a Vossa Senhoria a possibilidade de realizar ronda ostensiva 

na Avenida Colombo e na Rua Astorga, nos bairros Santa Terezinha e Guaraituba.  

 

Indicações 2019 

598/2019 - Estudos para viabilizar instalação de radares de captura de avanço de sinal 

vermelho, conversão proibida, parada sobre a faixa de pedestres e controle de velocidade 

nos semáforos instalados na Rodovia da Uva – PR 417, no município de Colombo-PR. 

442/2019 - Instituir a campanha municipal de prevenção ao desaparecimento de crianças e 

dos Adolescentes. 

293/2019 - Estudos para implantação de uma central de serviços integrado da prefeitura 

156, no modelo de Curitiba. 



 
 

283/2019 - Estudos para viabilizar criação de um plano preventivo de segurança e combate 

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

260/2019 - Estudos para criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

no Município de Colombo. 

259/2019 - Estudos para criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor no 

Município de Colombo. 

18/2019 - Estudos para Implementação da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal 

de Colombo. 

Estudos para que sejam tomadas providências para equipar e melhorar a estrutura da 

Guarda Municipal conforme legislação vigente. 

PROJETO DE LEI  

PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - Dispõe sobre o Programa Parada Segura, para 

mulheres, idosos e pessoas com deficiência, em horários noturnos, destinado a incentivar 

medidas e iniciativas de segurança a serem adotadas no transporte coletivo na cidade de 

Colombo e dá outras providências. 

 

Ofícios 2020 

Ofício nº 028 e 29/2020 - Solicitar a Vossa Senhoria, que sejam realizados patrulhamento e 

guarda contra invasão e utilização das dependências de terreno e instalações da Santa 

Casa de Colombo, sito à Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 8429, nos dias correntes da 

55ª Festa da Uva (05 a 09/02/2020), em virtude de determinação judicial, presente nos 

Autos nº 0000153-07.1995.8.16.0028. 

Ao 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM) e A Guarda Municipal de Colombo/PR  

Indicações 2020 

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

município de Colombo 

112/2020 - Estudos para criação de campanha de divulgação do serviço em Colombo, 

Ligue - 180 - Central de Atendimento à Mulher. 

96/2020 - Estudos para viabilizar nomeação de Defensores Públicos para atender a região 

de Colombo. 

Outro ofício para melhoria da segurança publica  

Vários ofícios de notificação de proprietários de terrenos baldios para limpeza, conservação 

e cercamento.  

Diversos ofícios de ampliação e melhoria de iluminação publica  



 
 

Diversos ofícios de redutor de velocidade, lombada, sinalização vertical e horizontal, 

regulamentação de estacionamento. 

Diversos ofícios de roçada, limpeza, recolhimento de entulho em vias públicas e terrenos 

da prefeitura.  

Diversos Ofícios de revitalização de cancha de areia, campo de futebol, ginásio de esporte, 

social Plaza, praças, e lugares onde crianças, adolescentes e jovens podem se apoiar e 

sair da área de violências.  

Falas em sessões.  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1521441058001979/ 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2103724103043404 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/607186582697171 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/512234418838062 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/545336072215556 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/videos/1521441058001979/
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2103724103043404
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/607186582697171
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/512234418838062
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/545336072215556

