
 
 
 
 

LEVANTAMENTO DE AÇÕES REFERENTES AO TRANSPORTE PÚBLICO, 

MOBILIDADE URBANA, ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA 

 

2013 

PROJETOS DE LEI 

Projeto de Lei 750/2015 - Estipula programa de recolhimento de entulho, e dá outras 

providências. (Foi apresentado em 2013, mas só foi divulgado em 2015) 

Lei nº 1379/2015 – Denomina Logradouro público do município de Colombo de Travessa 

Rafael Buzatto 

INDICAÇÕES 

Indicação nº 950/2013 - Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras 

de pavimentação das seguintes ruas do Jardim São Gabriel: Padre Durval Sechi e 

Vergínia Betinardi Dalprá. 

Indicação nº 949/2013 - Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras 

de pavimentação das seguintes ruas do Jardim São Dimas: João Antônio Trevisan e 

Luciano Floriano dos Santos. 

Indicação nº 909/2013 - Viabilizar a construção de muro, colocação de muro Palito na 

frente e revitalização calçada no Projeto Pró-Criando São Dimas. 

Indicação nº 874/2013 - Estudos para viabilizar a implantação de calçada em toda a 

extensão da Rua Luiz Sebastião Baldo, localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Indicação nº 801/2013 - Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras 

de pavimentação das seguintes ruas da Vila Guaracy: Aristóteles, Bahia e Sergipe. 

Indicação nº 800/2013 - Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras 

de pavimentação das seguintes ruas do Jardim rio verde: Julia Stenguel Coller e 

Uruguai. 

Indicação nº 799/2013 - Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras 

de pavimentação das seguintes ruas do Jardim Campo Alto: Maquiavel e Maria de 

Lurdes dos Santos. 

Indicação nº 776/2013 - Estudos para viabilizar a implantação de estacionamento 

rotativo de motos na Rua XV de Novembro, no Centro de Colombo. 

Indicação nº 682/2013 - Viabilizar estudos para elaboração do Plano Cicloviário de 

Colombo. 

Indicação nº 681/2013 - Incluir no plano comunitário de pavimentação, o asfaltamento da 

rua Marginal Jalisco, localizada no bairro Jardim Jalisco. 



 
 
 
 

Indicação nº 649/2013 - Estudos para viabilizar a construção do heliponto para 

emergências médica no Pronto Atendimento do Maracanã e Hospital e Maternidade Alto 

Maracanã. 

Indicação nº 431/2013 - Viabilizar estudo para realizar a integração entre o Terminal do 

Roça Grande com os seguintes terminais: Santa Cândida, Boa Vista e Cabral. 

Indicação nº 207/2013 - Inserir no Plano Plurianual (PPA), período de 2014 a 2017 e na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014 a pavimentação asfáltica da 

Avenida Londres, localizada no bairro Rio Verde. 

Indicação nº 138/2013 - Estudos para solucionar problemas cotidianos de enchentes no 

bairro Santa Úrsula. 

Indicação nº 118/2013 - Inserir no Plano Plurianual (PPA), período de 2014 a 2017 e na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2014 a pavimentação asfáltica 

das ruas José Antonio Gonçalves, localizadas no Jardim Monza. 

Indicação nº 075/2013 - Inserir no Plano Plurianual (PPA), período de 2014 a 2017 e na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2014 a pavimentação asfáltica 

das ruas Belo Horizonte e Alzira Lovato Bontorin, localizadas no Jardim Monza. 

Indicação nº 049/2013 - Inserir no Plano Plurianual (PPA), período de 2014 a 2017 e na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2014 a pavimentação asfáltica 

das ruas Egito e Líbia, localizadas no bairro Alto da Cruz III. 

Indicação nº 048/2013 - Viabilizar a implantação de placas e pintura de sinalizações de 

transito horizontal e vertical, no cruzamento entre a Avenida Colombo e a Rua João 

Maria do Santos, no bairro Santa Terezinha II. 

INDICAÇÕES REJEITADAS 

Protocolo nº 6548/2013 - Estudos para viabilizar a implantação de sentido único de 

tráfego com estacionamento em apenas um dos lados nas ruas São Pedro e Durval 

Ceccon, bairro Nossa Senhora de Fátima. 

Protocolo nº 009/2013 - Estudo para viabilizar a construção de uma ponte de integração, 

entre os bairros Jardim Aurora ao  Jardim das Graças. 

OFÍCIOS 

Ofício nº 182/2013 - dragagem do Rio Atuba próximo à Rua Gustavo Kabitschke, 

localizado na Planta Santa Úrsula. 

Ofício nº 181/2013 - revitalização do canal fluvial da Rua Gustavo Kabitschke, localizado 

na Planta Santa Úrsula. 

Ofício nº 171/2013 - retirada das sucatas de veículos na calçada na rua Buenos Aires 

entre as ruas Ilda Toniolo e Maria Isabel Tosin localizada no bairro Jardim Monza. 



 
 
 
 

Ofício nº 149/2013 – serviço da operação tapa buraco no asfalto da Rua dos 

Marmeleiros, localizado no bairro Jardim das Graças. 

Ofício nº 147/2013 - reinstalação do abrigo para ponto de ônibus na Rua 

Quintino Bocaiúva, localizado no bairro Campo Pequeno, itinerário da linha 231 

Banestado/Califórnia. 

Ofício nº 149/2013 - serviço reparo de buracos no asfalto da Rua Alceu D’ Agostin, 

localizado no bairro São Gabriel. 

Ofício nº 145/2013 - serviço reparo de buracos no asfalto da Rua Quintino Bocaiúva, 446 

localizado no bairro Campo Pequeno. 

Ofício nº 144/2013 - serviço reparo de buracos no asfalto da Rua Pedro Rodrigues dos 

Santos, localizado no bairro Santa Terezinha. 

Ofício nº 143/2013 – reconstrução a calçada na Avenida Astorga, localizado no bairro 

Jardim Guaraituba, que foi quebrada após realizarem as obras da avenida. 

Ofício nº 140/2013 - sinalização horizontal de PARE na Avenida Abel Scuciato, em frente 

a rotatória do Alto Maracanã. 

Ofício nº 139/2013 – instalação de lombada na Rua José de Alencar próximo do número 

824, localizada no bairro Jardim Eucaliptos. 

Ofício nº 138/2013 – instalação de lombada na Rua José de Alencar próximo do número 

824, localizada no bairro Jardim Eucaliptos. 

Ofício nº 137/2013 - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Lucy, bairro  Jardim 

Curitiba II. 

Ofício nº 136/2013 – instalação de lombada na Rua José de Alencar próximo do número 

824, localizada no bairro Jardim Eucaliptos. 

Ofício nº 132/2013 - serviço de limpeza contínua, com lavagem e manutenções nos 

banheiros e instalação de lixeiras do Terminal Metropolitano Maracanã.  

Ofício nº 125/2013 – instalação de lombada na Rua Pedro do Rosário próximo do 

número 1842, localizada no bairro Parque dos Lagos. 

Ofício nº 121/2013 – instalação de lombada e a colocação de antipó na Rua Roque 

Culik, entre os números 154 e 166, localizada no bairro São Gabriel.  

Ofício nº 114/2013 – implantação de sistema de iluminação pública na Rua Lusitana, 

localizado no bairro Santa Terezinha, ao lado da Igreja Matriz de Santa Terezinha de 

Lisieux. 

Ofício nº 113/2013 - realocar o ponto de ônibus, da Linha I90 - Terminal 

Cachoeira/Terminal Maracanã, localizado na frente do colégio Nossa Senhora de 

Fátima. 



 
 
 
 

Ofício nº 112/2013 - realocado o ponto de ônibus, da Linha U01 – Sede/Maracanã e da 

Linha I90 – Terminal Cachoeira/Terminal Alto Maracanã, localizado na frente da  Escola 

Municipal Nossa Senhora de Fátima – Rua São Pedro, 1161 – Jardim N. S. de Fátima, 

Colombo - Paraná. 

Ofício nº 105/2013 – realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua das 

Funcionárias no bairro Parque Monte Castelo. 

Ofício nº 104/2013 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Travessa 

São Paulo, no bairro Campo pequeno. 

Ofício nº 103/2013 - manutenção e/ou troca de manilhamento, localizada na Rua das 

Margaridas, bairro Vale das Flores, e instalação de rede de esgoto. 

Ofício nº 102/2013 – realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua da 

Imbuia, no bairro Parque do Embu. 

Ofício nº 100/2013 - revitalização do sistema de iluminação pública da Rua Sudão, 

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

Ofício nº 099/2013 - canalizar a vala, localizada na rua Sudão, próximo ao número 656, 

bairro Alto da Cruz III, com instalação de galeria de escoamento. 

Ofício nº 098/2013 – realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Sudão, no bairro Rio Verde 

Ofício nº 087/2013 - construção de ponte de integração, entre os bairros Jardim Aurora 

ao Jardim das Graças, 

Ofício nº 086/2013 - instalação de lombada na Rua Pedro do Rosário próximo do 

número 1842, localizada no bairro Parque dos Lagos. 

Ofício nº 085/2013 - revitalização de toda a extensão da Rua Helena Alves Ferreira 

Ribeiro, no Jardim Eucaliptos. 

Ofício nº 084/2013 - implantação de sinalizações de trânsito horizontal e vertical (placas 

e pintura), no cruzamento entre a Rua Coimbra e Avenida do Porto, no bairro Santa 

Terezinha. 

Ofício nº 083/2013 - revitalização de toda a extensão da Avenida Colômbia, no bairro Rio 

verde. 

Ofício nº 078/2013 - regulamentação para estacionamento de veículos em um dos lados 

da via, na Rua Ilda Toniolo, próximo ao número, 315, bairro Jardim Monza. 

Ofício nº 077/2013 - regulamentação para estacionamento de veículos em um dos lados 

da via, na Rua Graciliano Ramos, próximo ao número, 51, bairro Jardim Maracanã. 

Ofício nº 076/2013 - colocação de semáforo na rua Angelina Cavalli esquina com Madre 

Paulina, no bairro Jardim Eucalipto. 



 
 
 
 

Ofício nº 075/2013 - reordenamento do tráfego, com sinalização adequada da Av. Abel 

Scuciato, próximo a Unidade de Saúde Alto Maracanã e Centro de Especialidades 

Medicas e Odontológicas do Alto Maracanã. 

Ofício nº 068/2013 - implantar calçada para pedestre em toda a extensão da Rua Felicio 

Kania, CEP 83406210, localizada no bairro Jardim Curitiba. 

Ofício nº 064/2013 - regulamentação para estacionamento de veículos em um dos lados 

da via, na Rua Graciliano Ramos, próximo ao número, 51, bairro Jardim Maracanã. 

Ofício nº 063/2013 - regulamentação para estacionamento de veículos em um dos lados 

da via, na Rua Ilda Toniolo, próximo ao número, 315, bairro Jardim Monza. 

Ofício nº 062/2013 - colocação de semáforo na rua Angelina Cavalli esquina com Madre 

Paulina, no bairro Jardim Eucalipto. 

Ofício nº 061/2013 - colocação de semáforo na rua Angelina Cavalli esquina com Madre 

Paulina, no bairro Jardim Eucalipto. 

Ofício nº 059/2013 - estudo para definição de via preferencial em frente do posto de 

saúde Alto Maracanã e que seja providenciado sinalização adequada. 

Ofício nº 056/2013 - revitalização de todas as ruas listadas do Itinerário do ônibus 

Eucaliptos. 

Ofício nº 052/2013 - manutenção do córrego localizado entre as ruas Angelo Francisco 

Borato 221 com Evaristo da Veiga localizadas no bairro Alto da Cruz III. 

Ofício nº 049/2013 - implantação de iluminação pública nas ruas Marginal Jalisco (CEP 

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

Ofício nº 046/2013 – implantação de placas e pintura desinalizações de transito 

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

Alto da Cruz III. 

Ofício nº 042/2013 – verificar o motivo dos atrasos do ônibus que faz a linha Rio Verde 

em diversos horário o horário estipulado não esta sendo seguido. 

Ofício nº 031/2013 - construção de calçada ao redor do Colégio Estadual Heráclito 

Sobral. 

Ofício nº 029/2013 - garantir acessibilidade para a academia ao ar livre, desta mesma 

rua, que faz esquina com a Rua das violetas, 

Ofício nº 014/2013 - 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. 

Ofício nº 011/2013 - revitalização do sistema de iluminação pública na Rua Mario 

Strapasson, no bairro Imbuial.  



 
 
 
 

Ofício nº 007/2013 - lombada na Rua Pedro do Rosário próximo do número 1842, 

localizada no bairro Parque dos Lagos. 

2014 

PROJETOS DE LEI 

Projeto de Lei nº xx/2014 - Institui o passe livre no sistema de transporte coletivo por 

ônibus no Município de Colombo para estudantes e desempregados, cria o Fundo 

Municipal de Mobilidade Urbana e dá outras providências. 

INDICAÇÕES 

Indicação nº 843/2014 - Estudos para viabilizar a elaboração do plano municipal de 

mobilidade urbana. 

Indicação nº 835/2014 - Realizar licitação para inicio das obras pavimentação asfáltica 

na Rua Princesa Izabel, trecho da Rua Tunísia até a Rua Da Pedreira, localizado no 

bairro Jardim Santa Úrsula. 

Indicação nº 834/2014 - Realizar licitação para inicio das obras pavimentação asfáltica 

na Rua Princesa Izabel, trecho da Rua Tunísia até a Rua Gustavo Kabitschke, localizado 

no bairro Alto da Cruz III. 

Indicação nº 801/2014 - Estudos para viabilizar revitalização das escadarias de acesso 

ao bairro Maracanã e ao Terminal Metropolitano do Maracanã, respeitando a lei de 

acessibilidade. 

Indicação nº 799/2014 - Realização da licitação para início das obras pavimentação 

asfáltica na Rua Antonio Frazão, localizada no São Gabriel. 

Indicação nº 798/2014 - Realização de licitação para início das obras de pavimentação 

asfáltica na Rua Maringá, localizados no Guaraituba. 

Indicação nº 789/2014 - Realização da licitação para início das obras pavimentação 

asfáltica na Rua Atenas, localizada no bairro Rio Verde. 

Indicação nº 788/2014 - Realização da licitação para início das obras pavimentação 

asfáltica na Avenida Londres, trecho da Rua Gustavo Kabitschke até a Rua Somália. 

Indicação nº 787/2014 - Realização de licitação para início das obras de pavimentação 

asfáltica nos seguintes logradouros: Gregório de Matos, Minas Gerais, México, Travessa 

São Paulo, e Tailândia, localizados no bairro Campo Pequeno. 

Indicação nº 712/2014 - Estudo para realizar a municipalização do trânsito e criação de 

conselho municipal de trânsito. 

Indicação nº 618/2014 - Estudo para a reconstrução da ponte que liga o município de 

Colombo ao município de Curitiba localizada na Rua Teodoro Pronosquio, localizada no 

bairro Atuba na Vila Campo Alto. 



 
 
 
 

 

OFÍCIOS 

Ofício nº 261/2014 - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Líbia, no trecho 

entre a Rua Getúlio Vargas até seu término, aos fundos da loja Havan, no bairro Alto da 

Cruz. 

Ofício nº 260/2014 - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Líbia, no trecho 

entre a Rua São Pedro até a Rua Princesa Isabel, no bairro Alto da Cruz III. 

Ofício nº 258/2014 - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Nigéria, no bairro 

Campo Pequeno. 

Ofício nº 257/2014 - verificação do relatório de pagamento do plano comunitário de 

pavimentação para a Rua Líbia, no trecho entre a Rua São Pedro até a Rua 

Madagascar, no bairro Alto da Cruz III. 

Ofício nº 256/2014 remanejar o ponto de ônibus da linha Ana Terra/Adriane para a Rua 

Santa Maria, em frente ao nº 652, junto à lateral da Escola Municipal Heitor Villa Lobos, 

no bairro Jardim Adriana. 

Ofício nº 252/2014 - Realização de pavimentação asfáltica na Rua Pedro André, na 

lateral do Colégio Nossa Senhora de Fátima. 

Ofício nº 251/2014 – instalação de uma lombada ou travessia elevada na João Ceccon, 

localizada no Jardim Videira. 

Ofício nº 249/2014 – instalação de uma travessia elevada de pedestres, na Rua João 

Batista Stocoo, em frente ao condômino Ilha do Alvoredo, na Vila São Gabriel. 

Ofício nº 246/2014 - reiterar a Vossa Senhoria o oficio de nº 179/2014/ GVAFS, o qual foi 

solicitado a revitalização do antipó na Rua Budapeste, no trecho em frente à Escola 

Estadual Alfredo Chaves, compreendido entre a Rua São Pedro e Rua Belgrado, no 

Bairro Rio Verde. 

Ofício nº 244/2014 - reiterar a Vossa Senhoria, o oficio de nº 177/2014, o qual foi 

solicitado a instalada uma travessia elevada de pedestres no local onde existe uma 

lombada, na Rua Ailton Luiz Nodari, em frente ao nº190, no bairro São Gabriel. 

Ofício nº 237/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Heitor 

Busato, localizada no bairro São Gabriel. 

Ofício nº 236/2014 - restauração da pavimentação no cruzamento entre as ruas: 

Honorata Baldo e Rua dos Eucaliptos, no bairro Jardim Eucaliptos. 

Ofício nº 235/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua das 

Hortênsias, localizada no bairro São Dimas. 



 
 
 
 

Ofício nº 232/2014 - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Heitor Busato, 

localizado no bairro São Gabriel. 

Ofício nº 228/2014 - reiterar a Vossa Senhoria o ofício de nº034/2014, o qual solicita a 

manutenção da Rua Marrocos, no trecho entre a Rua Gustavo Kabitschke e Rua 

Budapest, no bairro Rio Verde. 

Ofício nº 224/2014 - instalada uma travessia elevada de pedestres na Rua Madagascar, 

próximo à esquina com rua Evaldo Kabitsche, no bairro Alto da Cruz III 

Ofício nº 222/2014 - realizar o serviço de pavimentação asfáltica na Rua Quinta do Sol, 

situada no bairro Guaraituba. 

Ofício nº 221/2014 - instalação de poste de iluminação na Rua Alexandre Andreata na 

frente do n° 36, localizado no bairro Jardim Monza. 

Ofício nº 217/2014 - revitalização da Rua Gustavo Kabitschke, desde seu início na 

Estrada da Ribeira até o término no bairro Jardim Modelo. 

Ofício nº 211/2014 - realização da licitação para início das obras pavimentação asfáltica 

da Rua Jacarezinho, localizado no Bairro Paloma, Região do Guaraituba. 

Ofício nº 210/2014 - manutenção da Rua Foz do Iguaçu, esquina com Rua Apucarana, 

localizada no bairro Jardim Guaraituba. 

Ofício nº 206/2014 - verificação do relatório de pagamento do plano comunitário de 

pavimentação para a Marques do Pombal, no bairro Guarani. 

Ofício nº 205/2014 - pavimentação no trecho restante da Rua Campo  Mourão, situada 

no bairro Guaraituba. 

Ofício nº 202/2014 - instalada placa de sinalização de advertência indicando a existência 

de lombada na Avenida Brasil em frente ao n° 183, localizada no bairro Jardim Rio 

Verde. 

Ofício nº 198/2014 - realização de reforma no Terminal Metropolitano Maracanã. 

Ofício nº 198/2014_B – construção de 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. 

Ofício nº 197/2014 - realização de reforma no Terminal Metropolitano Guaraituba. 

Ofício nº 196/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Somália, localizado no bairro Alto da Cruz III. 

Ofício nº 195/2014 - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Jatobá, localizado 

no bairro Asa Branca. 



 
 
 
 

Ofício nº 194/2014 - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua do Carvalho, 

localizado no bairro Asa Branca. 

Ofício nº 193/2014 - revisão no itinerário da linha de ônibus Ana Terra/Adriane que 

funciona de forma diferenciada aos domingos e feriados. 

Ofício nº 192/2014 - ampliação da linha do ônibus Santa Helena (B 17) do município de 

Colombo até as proximidades do conjunto habitacional Ilha do Arvoredo, situado na Rua 

Prefeito João Batista Stocco, 1609. 

Ofício nº 190/2014 – construção de calçada tátil e instalada sinalização de indicação de 

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

Estadual Vinícius de Moraes, no bairro Monte Castelo. 

Ofício nº 190/2014_B - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Marginal Jalisco, localizado no bairro Jardim Jalisco. 

Ofício nº 189/2014 - realização da licitação para inicio das obras pavimentação asfáltica 

da Rua Panamá, localizado na Vila Marcelina. 

Ofício nº 188/2014 - extensão de rede, com a instalação de postes e iluminação pública 

na Rua Marginal Jalisco, localizado no Jardim Jalisco. 

Ofício nº 187/2014 - extensão de rede, com a instalação de postes e iluminação pública 

no trecho final da Rua Maranhão, onde não possui pavimentação e logo a frente no 

trecho de acesso ao Parque Atuba, localizado no Jardim Jalisco. 

Ofício nº 179/2014 - revitalização do antipó na Rua Budapeste, no trecho em frente à 

Escola Estadual Alfredo Chaves, compreendido entre a Rua São Pedro e Rua Belgrado, 

no Bairro Rio Verde. 

Ofício nº 177/2014 - instalação u ma travessia elevada de pedestres no local onde existe 

uma lombada, na Rua Ilton Luiz Nodari, em frente ao nº190, no bairro São Gabriel. 

Ofício nº 175/2014 - verificação no processo de pagamento do plano comunitário de 

pavimentação para a Rua Porto Alegre do Norte no trecho entre a Rua Conselheiro 

Saraiva e Rua Felício Kania. 

Ofício nº173/2014 - sinalização horizontal e vertical nas proximidades da junção da 

Avenida Prefeito João Batista Stocco com a Estrada da Ribeira – Br 476, no bairro Santa 

Terezinha. 

Ofício nº 172/2014 - revisão do processo nº 1892/00/2007, constante no Edital 192/2008, 

que trata do orçamento para pavimentação da Rua Porto Alegre do Norte compreendido 

entre a Rua Conselheiro Saraiva e Rua João Batista Stocco, A proposta é que seja 

realizado um novo processo do trecho entre a Rua Conselheiro Saraiva e Rua Felício 

Kania, 



 
 
 
 

Ofício nº 171/2014 – instalação de sinalização de indicação de circulação de pedestres 

com deficiência visual e auditiva nos arredores da Escola Municipal Heitor Villa Lobos, 

no bairro Jardim Adriana. 

Ofício nº 170/2014 - 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 163/2014 - implantação de iluminação pública com colocação de luminárias 

completas sobre a ponte do Rio Palmital, localizada entre a Rua Luiz Trevisan no Jardim 

Eucalipto e Rua Andirá no Guaraituba.  

Ofício nº 159/2014 - instalação de semáforo no cruzamento entre a Rua Manoel de 

Souza Ramos, com Abel Scuissiato, localizadas no bairro Atuba. 

Ofício nº 158/2014 – realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Rodésia, localizado no bairro Alto da Cruz III. 

Ofício nº 157/2014 - instalação de semáforo no cruzamento entre a Rua Jacob Mehl, 

com Abel Scuissiato, localizadas no bairro Atuba. 

Ofício nº 157/2014_B - realização da licitação para inicio das obras pavimentação 

asfáltica da Rua Líbia, localizado no bairro Alto da Cruz III. 

Ofício nº 156/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Pedro 

Nodari, localizado no bairro Campo Pequeno. 

Ofício nº 156/2014_B - instalação de semáforo no cruzamento entre a Rua Manoel de 

Souza Ramos, com Abel Scuissiato, localizadas no bairro Atuba. 

Ofício nº 155/2014 - reconstrução da ponte que liga o Município de Colombo ao 

Município de Curitiba localizada na Rua Teodoro Pronosquio, CEP 83408345, na Vila 

Campo Alto, região do Atuba. 

Ofício nº 155/2014_B – realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Rodésia, localizado no bairro Alto da Cruz III. 

Ofício nº 154/2014 - agilidade na realização da licitação para inicio das obras 

pavimentação asfáltica da Rua Líbia, localizado no bairro Alto da Cruz III. 

Ofício nº 153/2014 - reconstrução da ponte que liga o Município de Colombo ao 

Município de Curitiba localizada na Rua Teodoro Pronosquio, CEP 83408345, na Vila 

Campo Alto, região do Atuba. 

Ofício nº 153/2014_B - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Pedro Nodari,  

localizado no bairro Campo Pequeno. 

Ofício nº reconstrução da ponte que liga o Município de Colombo ao Município de 

Curitiba localizada na Rua Teodoro Pronosquio, CEP 83408345, na Vila Campo Alto, 

região do Atuba. 



 
 
 
 

Ofício 152/2014 - reconstrução da ponte que liga o Município de Colombo ao Município 

de Curitiba localizada na Rua Teodoro Pronosquio, CEP 83408345, na Vila Campo Alto, 

região do Atuba. 

Ofício 148/2014 - informações atualizadas e detalhadas de quantos são os 

consumidores de energia elétrica, por categoria (residencial, industrial, comercial e rural) 

existente no município de Colombo, bem como o detalhamento de quantas residências 

utilizam o Programa Luz para Todos e quais são as demandas deste programa em 

nosso município. 

147/2014 - recolocada a guia rebaixada em frente ao portão de entrada da residência 

situada na Rua Gustavo Kabistchke, 441 CEP 83.405-000 no bairro Rio Verde. 

146/2014 - Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, que nos seja informado o 

número atual de ligações (relógios) existentes no município de Colombo, bem como o 

detalhamento sobre o percentual de ligações para moradores e empresas. 

Ofício nº 143/2014 - orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Jhonatan Fernando 

Checato de Souza Monteiro, CEP 83.408-530, situada no bairro Maracanã. 

Ofício nº 141/2014 – instalação de travessia elevada em frente à entrada da Escola 

Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto, situado no bairro Jardim Eucaliptos 

Ofício nº 139/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Francisco Appel CEP 83.408-526 no bairro Jardim Eucaliptos. 

Ofício nº 138/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Pernambuco, CEP 83.404-250, entre as ruas da Pedreira e Mato Grosso, na Vila 

Guaraci. 

Ofício nº 136/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua José 

Taborda dos Santos, CEP 83.406-470 no bairro Jardim Monza. 

Ofício nº 134/2014 - revitalização do trecho composto pela Avenida Argentina e Avenida 

Madri, que ligam a Estrada da Ribeira à Avenida Londres, no bairro Rio Verde. 

Ofício nº 133/2014 - revitalização do trecho composto pela Rua Colômbia, Travessa 

Bolívia e Rua Aquiles Stenghel Coler, que ligam a Avenida Argentina à Estrada da 

Pedreira, no bairro Rio Verde. 

Ofício nº 132/2014 - revitalização de toda a extensão da Rua Av. Argentina, nº75, no 

bairro Rio Verde. 

Ofício nº 131/2014 - instalada um redutor de velocidade na Rua da Pedreira, no trecho 

que liga a Vila Guaracy e o Parque Atuba. 

Ofício nº 129/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Cornélio Procópio, no trecho compreendido entre a Rua Roseli Pansolin Alberti e Rua 

Joaquim Távora, no bairro Jardim Cristina II. 



 
 
 
 

Ofício nº 127/2014 - reconstrução de canal pluvial na Travessa Suécia, no bairro Alto da 

Cruz III. 

Ofício nº 125/2014 – restauração do abrigo do ponto de ônibus, localizado na Rua 

Manuel Ribas próximo à esquina com a rua José Antônio Gonsalves, localizado no 

bairro Jardim Monza. 

Ofício nº 122/2014 - retirada de entulhos do entorno do ponto de ônibus e também 

restauração do mesmo, localizado na Rua Gustavo Kabitschke, em frente ao n° 705, 

localizado na Vila Alto da Cruz III. 

Ofício nº 115/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Honduras CEP 83.404-760, situada no bairro São Domingos. 

Ofício nº 111/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Laudelina Ferreira Colere CEP 83.408-518, situada no bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Ofício nº 110 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Rafael 

Ferreira de Lima CEP 83.408-518, situada no bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Ofício nº 109/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Antônio Batista da Silva, CEP 83.408-520, situada no bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Ofício nº 108/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Maria 

Vergínia Alves de Souza, CEP 83.408-508, situada no bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Ofício nº 091/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Coimbra, localizado no Parque Residencial Santa Terezinha. 

Ofício nº 090/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Castro, localizado no bairro Guaraituba. 

Ofício nº 087/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua das 

Laranjeiras, localizado no bairro Jardim das Graças. 

Ofício nº 086/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua do 

Girassol, localizado no bairro São Dimas.  

Ofício nº 085/2014 - reconstrução da entrada de veículos na Rua Tunísia, 606 no bairro 

Alto da Cruz III. 

Ofício nº 084/2014 – instalação de sinalização indicando a existência de escola e o limite 

de velocidade próximo ao Colégio Menino Jesus, situado na Rua Emilio Gleber, 585, 

CEP 83.408-290, no bairro Atuba. 

Ofício nº 083/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua do 

Jatobá, localizado no bairro Casa Branca. 

Ofício nº 082/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua do 

Carvalho, localizado no bairro Casa Branca. 



 
 
 
 

Ofício nº 080/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua José 

Taborda dos Santos, localizado no bairro Santa Helena. 

Ofício nº 071/2014 - 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 073/2014 - instalação de poste de iluminação na Rua Vicente Gorski, próximo 

ao n° 495, localizado na planta Santa Úrsula. 

Ofício nº 070/2014 - 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 069/2014 – instalação de toda sinalização indicando a existência de escola e o 

limite de velocidade próximo a Associação Beneficente Maria de Lourdes Farias Santos, 

com nome Fantasia de Instituto Beija-flor, situado na Avenida Prefeito João Batista 

Stocco, 306, CEP 83407000, no bairro Guaraituba. 

Ofício nº 058/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua Jorge 

Amado, localizado na planta Milena. 

Ofício nº 057/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Juvevê, bairro São Gabriel. 

Ofício nº 051/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua das 

Macieiras, bairro Jardim das Graças. 

Ofício nº 045/2014 - pintura no asfalto, com a palavra “PARE”, indicando a preferência 

de trânsito no cruzamento entre a Avenida Colombo e a Rua João Maria dos Santos, no 

bairro Santa Terezinha II. 

Ofício nº 042/2014 - instalação de passarela na Rua Sudão dando acesso ao Ginásio de 

Esportes Rio Verde, localizada no bairro Jardim Rio Verde. 

Ofício nº 041/2014 - manutenção da tubulação hidráulica e demais instalações dos 

banheiros do Terminal de ônibus do Maracanã. 

Ofício nº 030/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua São 

João Batista, localizada no bairro Jardim Fátima. 

Ofício nº 017/2014 - incluir no Plano de Asfalto Comunitário do ano de 2015, a Rua Nadir 

Outeiro Alves, CEP 83.408-576, no trecho compreendido entre as ruas Santa Maria e 

José D’agostin, no bairro Jardim dos Eucaliptos. 

Ofício nº 016/2014 – instalação de uma travessia elevada em frente à entrada da Escola 

Municipal Vereador André Nadolny, situada na Rua Altevir Ceccon, 237, CEP 83.407-

800, no bairro São Gabriel. 



 
 
 
 

Ofício nº 012 – instalação de lombada na Rua Manuel Ribas em frente ao número 270, 

localizada no bairro Jardim Monza. 

Ofício nº 08/2014 - realização de orçamento para pavimentação asfáltica da Rua 

Conselheiro Saraiva, localizada no bairro Jardim Curitiba II. 

Ofício nº 06/2014 - revitalização de toda a extensão da Rua Conselheiro Saraiva, 

próximo ao número 115, localizada no bairro Jardim Curitiba II. 

Ofício nº 03/2014 – instalação de uma travessia elevada em frente à entrada da Escola 

Antônio Cavassin, situada na Rua Graciliano Ramos, 754, bairro Jardim Milena. 

 

2015 

INDICAÇÕES 

Indicação nº 561/2015 - Promover a participação efetiva dos jovens na elaboração do 

Plano Diretor com o objetivo de garantir a acessibilidade e a mobilidade voltadas para às 

juventudes. 

Indicação nº 469/2015 - Estudos para realização de desobstrução e readequação das 

galerias pluviais, para solucionar problemas cotidianos de enchentes na Rua Antonina, 

no trecho entre as ruas Paranaguá e Pedro do Rosário, no bairro Paloma 

Indicação nº 465/2015 - Estudos para solucionar problemas cotidianos de enchentes nas 

ruas: Anselmo Pavin e Luiz Carlos Arcie, no bairro São Gabriel 

Indicação nº 464/2015 - Estudos para realização de ampliação da rede de iluminação 

pública na Rua Mario Strapasson no bairro Imbuial. 

Indicação nº 458/2015 - Estudos para realocação do ponto de ônibus do sentido 

Guaraituba situado próximo à Rua Cosmo Vicente Ruiz Linares para que seja alinhado 

ao ponto de sentido contrário, do outro lado da Estrada da Ribeira. 

Indicação nº 453/2015 - Estudos para viabilizar construção de calçada e ciclovia na Rua 

Marcos Cardoso, entre os bairros São Dimas e Monte Castelo 

Indicação nº 437/2015 - Estudos para pavimentação da Rua Getúlio Vargas, no trecho 

entre a Rua Gustavo Kabitschke e a Rua Madrid. 

Indicação nº 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 

Indicação nº 411/2015 - Estudos para pavimentação com antipó das seguintes ruas: 

Copenhague; Avenida Lisboa; Varsóvia e Estocolmo, próximas ao Colégio Estadual 

Alfredo Chaves. 



 
 
 
 

Indicação nº 385/2015 - Viabilizar a construção de uma trincheira na continuação da Rua 

Angelo Falavinha Dalprá, cruzando a Estrada da Ribeira e ligando-se a Marginal Direita, 

em numeração próxima à 1482, no bairro Jardim das Graças. 

Indicação nº 384/2015 - Estudos para pavimentação da Rua Ewaldo Kabitschke, no 

trecho entre as ruas Marrocos e Getúlio Vargas 

Indicação nº 383/2015 - Realização de sinalização horizontal e vertical nas seguintes 

ruas do bairro Alto da Cruz: Marrocos, São Pedro, Madagascar, Getúlio Vargas, Gustavo 

Kabitschke e Tunísia. 

Indicação nº 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. 

Indicação nº 147/2015 - Estudos para solucionar problemas cotidianos de enchentes nas 

seguintes ruas: Rafael de Queirós, Frei Santa Rita Durão e José Maria da Silva 

Paranhos, no bairro Guarani. 

Indicação nº 146/2015 - Estudos para solucionar problemas cotidianos de enchentes na 

Rua Andirá, no bairro Guaraituba. 

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

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

Indicação rejeitada nº 9551/2015 – Estudos para restauração dos bancos/assentos dos 

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

Indicação rejeitada nº 8835/2015 – Estudos para realização de revitalização dos 

terminais de ônibus de Colombo. 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 

Nº001/2015 – REQUER INFORMAÇÕES, referentes à realização de obras que esta 

municipalidade está executando, ou prevê executar como medida de contenção de 

enchentes nos bairros Santa Úrsula, Rio Verde e Jardim Modelo. 

Nº002/2015 – REQUER INFORMAÇÔES sobre o fim da integração do transporte 

coletivo. 

 

2016 

PROJETOS DE LEI 

PL nº 783/2016 - Dispõe sobre a remoção de postes em área de passeios “faixa livre” e 

em guias rebaixadas no âmbito do Município de Colombo. 

 



 
 
 
 

INDICAÇÕES 

Indicação nº 536/2016 - Estudo para instalação de iluminação com colocação de 

luminárias de led na frente do Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga e em torno do 

Terminal Maracanã na Rua Abel Scuissiato. 

Indicação nº 476/2016 - Implementação de piso tátil para cidadãos com deficiência visual 

no entorno do Centro de Atendimento Especializado em Deficiência Auditiva e Visual – 

CAEDAV - no município de Colombo. 

Indicação nº 475/2016 - Instalação de placas ou totens informativos em “Braille” com 

horários e itinerários de ônibus nos Terminais Metropolitano do Maracanã, Guaraituba e 

Roça Grande. 

Indicação nº 47482016 - Disponibilização de vagas no estacionamento em frente ao 

Banco do Brasil agência 4297 – Maracanã, para pessoas com deficiência. 

Indicação nº 378/2016 - Estudos para viabilizar recursos para execução de obras de 

revitalização da Rua Gustavo Kabitschke, desde seu início na Estrada da Ribeira até o 

término no bairro Jardim Modelo. 

Indicação nº 311/2016 - Estudos para construção de uma praça com academia ao ar 

livre e iluminação com luminárias completas no terreno em frente ao colégio Estadual 

Alfredo Chaves, situado na Rua Budapeste entre a Rua Marrocos e Rua São Pedro no 

Bairro Rio Verde.  

Indicação nº 307/2016 - Estudo para instalação de iluminação com colocação de 

luminárias na Avenida Madri e Avenida Argentina, localizado no Bairro Rio Verde. 

Indicação nº 253/2016 - Estudo para instalação de iluminação com colocação de 

luminárias no Social Plaza, localizado na Rua Campo Largo, 158 Guaraituba igual as 

que foram colocadas na Avenida Santos Dumont. 

Indicação nº 227/2016 - Estudos para realização de ampliação da rede de iluminação 

pública na Rua Tibagi, no bairro Campo Pequeno. 

Indicação nº 226/2016 - Estudos para realização de ampliação da rede de iluminação 

pública na Rua Marcílio Dias, no bairro Rio Verde. 

Indicação nº 225/2016 - Estudos para realização de melhorias na rede de iluminação 

pública na Rua Airton Luiz Nodari, no bairro São Gabriel. 

Indicação nº 194/2016 - Estudos para viabilizar construção de calçada para pedestres na 

Rua da Gabirobeira e demais vias de acesso à Escola Municipal Jardim das Graças. 

Indicação nº 089/2016 - Realizar uma audiência pública com moradores e empresários 

da Rua Gustavo Kabitschke, com o objetivo de alcançar soluções para os problemas 

cotidianos de alagamentos naquela via. 



 
 
 
 

Indicação rejeitada nº 10496/2016 - Implantar Linha de ônibus com saída do Terminal 

Metropolitano do Alto Maracanã ou do terminal Guaraituba para o Centro Industrial 

Mauá.  

2017 

PROJETOS DE LEI 

PL nº 815/2017 - Dispõe sobre a cobrança por tempo fracionado nos estacionamentos 

de veículos automotores no âmbito do município de Colombo e dá outras providências. 

PL nº 842/2018 (Data Protocolo: 17/05/2017) - Dispõe sobre a remoção de veículos 

abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Colombo/PR. 

INDICAÇÕES 

Indicação nº 1174/2017 - Solicito à secretaria competente para que na elaboração do 

Plano Diretor seja garantida a presença e participação de um cidadão que seja Pessoa 

Com Deficiência – PCD. 

Indicação nº 1158/2017 - Solicito estudos para adoção de medidas quer visem a redução 

da tarifa de Táxi no município de Colombo/PR. 

Indicação nº 1157/2017 - Solicito a realização de estudos para a criação e 

implementação de um aplicativo de táxi metropolitano. 

Indicação nº 1140/2017 - Solicito a realização de obra de alargamento da Av. Madri - Rio 

Verde 

Indicação nº 1121/2017 - Estudos para padronizar as paradas/pontos de táxi de 

Colombo, contendo abrigo contra a chuva, bancos de espera, linha telefônica e 

sinalização horizontal e vertical na via pública. 

Indicação nº 1120/2017 - 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. 

Indicação nº 1119/20217 - Solicito a realização de estudos para a criação da Secretaria 

Municipal de Trânsito no Município de Colombo. 

Indicação nº 1116/2017 - Estudo para viabilizar reforma com colocação de novos vasos 

sanitários, torneiras, portas e pintura das paredes do banheiro publico do terminal de 

ônibus Maracanã. 

Indicação nº 1115/2017 - Estudo para viabilizar operação de fiscalização, com urgência, 

de táxis irregulares e clandestinos no município de Colombo. 

Indicação nº 1114/2017 - Estudo para viabilizar regulamentação do Serviço no município 

de Colombo de Transporte Motorizado de Passageiros, (UBER) executado por meio de 

aplicativos. 



 
 
 
 

Indicação nº 1113/2017 - 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 

Indicação nº 1087/2017 - Estudos para que seja instalado um redutor de velocidade, 

bem como sinalização horizontal (pintura de faixa amarela na via) horizontal e vertical 

(placas indicando o limite de velocidade, “PROIBIDO ESTACIONAR”, PARE) no 

cruzamento da Rua Buenos Aires com a Rua João Taverna no Bairro Jardim Monza. 

Indicação nº 1049/2017 - Solicito a implantação de área de estacionamento prioritário 

para carros de aluguel próximo ao posto da Guarda Municipal da Rua Abel Scuissiato, 

no Bairro Alto Maracanã. 

Indicação nº 1048/2017 - Solicito a realização de obra de alargamento da Rua Gustavo 

Kabitscke entre a Rua Getúlio Vargas até a Estrada da Ribeira. 

Indicação nº 1044/2017 - Solicito a implantação do Conselho Municipal de Trânsito. 

Indicação nº 1043/2017 - Solicito a regulamentação do estacionamento das Ruas 

Cascavel, Genésio Moreschi e São Pedro, no Bairro Guaraituba. 

Indicação nº 1037/2017 - Solicito a realização de limpeza e conservação dos seguintes 

Terminais Metropolitanos: Guaraituba e Roça Grande. 

Indicação nº 929/2017 - Estudos para realização de pavimentação asfáltica de baixo 

custo da Travessa Padre Rafael Buzatto, entre a Rua Manoel Ribas e a Rua Carlos 

Gomes, situado no Bairro Jardim Monza. 

Indicação nº 888/2017 - Solicito a instituição e o incentivo à prática do táxi solidário no 

município de Colombo. 

Indicação nº 881/2017 - Solicito a criação de incentivos para o aumento da frota 

municipal de táxi com veículos elétricos e híbridos. 

Indicação nº 880/2017 - Solicito a ampliação da ponte entre a Avenida Madri e Ribeira, 

no bairro Rio verde. 

Indicação nº 853/2017 - Estudos para instalação de Semáforos no cruzamento entre a 

Rua Gustavo Kabitschke e a Avenida Londres, no bairro Rio Verde. 

Indicação nº 505/2017 - Estudos para a construção de um Terminal de Ônibus na 

Região do Bairro Gabirobal, no Município de Colombo. 

Indicação nº 487/2017 - Estudo para retirada de veículos abandonados em vias públicas 

e terrenos baldios no município de Colombo. 

Indicação nº 436/2017 - Viabilizar fiscalização e readequação da galeria de captação de 

água de chuva na Rua Benedito Mendes de Moraes, no bairro Arruda 



 
 
 
 

Indicação nº 414/2017 - Estudos para viabilizar instalação de travessia elevada para 

pedestres na Avenida Colombo próximo do n° 484 no Bairro Santa Terezinha. 

Indicação nº 413/2017 - 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. 

Indicação nº 411/2017 - Estudos para Implantação de integração temporal no transporte 

público de Colombo. 

Indicação nº 410/2017 - Estudos para Implantação de uma linha circular interbairros 

gratuita no município de Colombo, que transite por todas as regiões, sem a necessidade 

entrar nos terminais. 

Indicação nº 399/2017 - Estudos para viabilizar a implantação de sentido único de 

tráfego com estacionamento em apenas um dos lados nas Ruas São Pedro e Durval 

Ceccon, bairro Nossa Senhora de Fátima. 

Indicação nº 377/2017 - Estudos para Incluir no Plano de Pavimentação comunitária a 

Rua Princesa Izabel, no trecho da Rua Tunísia até a Rua Gustavo Kabitschke. 

Indicação nº 251/2017 - Estudos para viabilizar construção de calçada para pedestres 

em toda extensão da Avenida Colombo no Bairro Santa Terezinha. 

Indicação nº 249/2017 - Estudos para inclusão no plano comunitário de pavimentação as 

seguintes vias: Rua do Jatobá, Rua Jequitibá, Rua do Carvalho, Rua do Xaxim, Rua das 

Flores, Rua do Pequi, localizados no Bairro São Dimas. 

Indicação nº 248/207 - Estudos para pavimentação asfáltica de baixo custo da Rua Foz 

do Iguaçu, no trecho entre a Rua Astorga e a Rua Ampére, no bairro Guaraituba. 

Indicação nº 247/2017 - Estudos para pavimentação da Rua Evaldo Kabitschke, no 

trecho entre a Rua Marrocos e até a Rua Moçambique no bairro Alto da Cruz III. 

Indicação nº 246/2017 - Estudos para pavimentação asfáltica de baixo custo na Rua 

Alexandre Guebur localizado no bairro, São Gabriel. 

Indicação nº 182/2017 - Estudos para pavimentação seguintes ruas: Belgrado, 

Budapeste, Marcílio Dias, Addis Abeba, Gregório de Matos, Clara Stygar Schpula e a 

travessa Ângelo Frazão, próximas ao Colégio Estadual Alfredo Chaves no bairro Santa 

Úrsula. 

Indicação nº 070/2017 - Estudos para realização de operação concentrada para 

execução de serviços públicos no Bairro Jardim Palmital. 

Indicação nº 069/2017 - Estudos para realização de operação concentrada para 

execução de serviços públicos na Vila Maria do Rosário. 



 
 
 
 

Indicação nº 02/2017 - Estudos para a viabilização de colocação de abrigo nos pontos 

de ônibus e manutenção dos já existentes na linha Sede/Maracanã no trecho da 

Rodovia da Uva. 

 

2018 

 

PROJETOS DE LEI 

PL nº___/2018 - Dispõe Sobre a Criação da Campanha Educativa (Multa Moral) nos 

Estacionamentos Públicos e Privados e dá outras Providências. 

PL nº ___/2018 - Proíbe a substituição da função cobrador de ônibus pelo leitor de 

cartão transporte nos veículos do transporte coletivo municipal de Colombo. 

PL nº ___/2018 - Dispõe sobre a proibição de empresas que prestam serviços de 

transporte coletivo em Colombo exigirem que motoristas exerçam ao mesmo tempo a 

condução de veículo e cobrança de passagens. 

EMENDA A LDO - Na descrição da ação com código Ação de nº 1010, apresentar os 

nomes e os metros lineares das vias públicas que serão pavimentas no ano de 2019. 

INDICAÇÕES 

Indicação nº 641/2018 - Estudos para viabilizar substituição da lombada simples pela 

travessia elevada de pedestre, em frente ao (CMEI) Centro Municipal de Educação 

Infantil Meu Cantinho, localizada, na Avenida Pref. João Batista Stocco, n° 836, Bairro 

Guaruja. 

Indicação nº  616/2018 - Estudo para construção de calçada para pedestres na Rua 

Getúlio Vargas, entre as ruas Líbia até a Evaldo Kabitschke, localizada no bairro Alto da 

Cruz. 

Indicação nº 539/2018 - Estudos para viabilizar regulamentação de Estacionamento 

Rotativo nas vias públicas em Colombo. 

Indicação nº 528/2018 - Estudo para instalação do Programa de Zeladoria Municipal de 

Colombo. 

Indicação nº 508/2018 - Estudos para viabilizar construção de calçada para pedestres 

em frente do Colégio Estadual Helena Kolody, localizada Rua Maria Isabel Tosin, n°181, 

Jardim Monza. 

Indicação nº 507/2018 - Solicito a realização de estudos para construção, de calçada 

para pedestres em torno do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

graciosa e da praça, localizada na Rua Anair Bonato Tosin, n° 667 no Bairro Centro 

industrial Mauá 



 
 
 
 

Indicação nº 428/2018 - Estudos para revitalização, instalação de iluminação pública e 

instalação de traves na Cancha de areia e lazer da Rua Roberto Sgoda, no Bairro Santa 

Fé. 

Indicação nº 234/2018 - Estudo para seja realizado com urgência asfalto de baixo custo 

em toda extensão da Rua Saul Bento Nodari, no Jardim Monza, rua da (APAE) - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. 

Indicação nº 194/2018 - Estudos para a elaboração de um Plano Municipal de 

Reabilitação Urbana 

Indicação nº 057/2018 - Estudos para criação de medidas pra extinção da bandeira 2 

nos serviços de táxi do município de Colombo 

Indicação nº 01/2018 - Estudos para abertura de uma ouvidoria direta a passageiros e 

trabalhadores do transporte Público, para recepção de denúncias e proposição de idéias 

para este segmento. 

 

2019 

INDICAÇÕES 

Indicação nº 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. 

Indicação nº 467/2019 - Solicito a execução de obras de revitalização em toda a 

extensão da Rua Alexandre Andreta, assim como na Rua Grajaú que é continuação da 

Rua Alexandre Andreta, localizada no Bairro Jardim Monza. 

Indicação nº 466/2019 - Estudos para viabilizar a inclusão de um ponto de taxi no projeto 

de revitalização da Rua Abel Scuissiato, próximo as lojas, farmácias e demais comercio 

existente no Maracanã, contendo recuo, abrigo e sinalização. 

Indicação nº 450/2019 - Solicito a execução de obras de revitalização da Rua Pedro 

Gorski, desde seu início na Rua da Pedreira o término no bairro Rio Verde. 

Indicação nº 320/2019 - Estudos para ampliação de horário do ônibus da linha U01 – 

SEDE / MARACANÃ, com saídas do Terminal Metropolitano da Sede, para o terminal 

Maracanã as 22:30, 23:00 e 23:30 

Indicação nº 288/2019 - Estudo para Instalação de um semáforo para pedestre, com 

botoeira de comando, junto ao semáforo existente, no cruzamento da Rua São Pedro, 

esquina com a Rua Roberto Lambach Falavinha. 

Indicação nº 257/2019 - Estudos para viabilizar melhorias no estacionamento do CAIC. 



 
 
 
 

Indicação nº 096/2019- Estudos para ampliação do abrigo do ponto de táxi, localizado 

em frente ao Colombo Park Shopping, contendo abrigo contra a chuva, bancos de 

espera, linha telefônica e sinalização horizontal e vertical na via pública. 

Indicação nº 049/2019 - Estudos para contratação de serviços de desobstrução de 

galerias de águas pluviais e caixas de captação com a utilização de caminhão sugador 

Indicação nº 024/2019 - Estudos para Implantação de integração das linhas B73-Jardim 

Osasco, S61-Santa Fé, B76-São Sebastião, B78-São Gabriel, com um dos seguintes 

terminais: Terminal do Roça grande Terminal do Santa Cândida, Terminal do Boa Vista 

e Terminal do Cabral. 

 

2020 

PROJETOS DE LEI 

PL nº ___/2020 - Cria 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. 

INDICAÇÕES 

Indicação nº 165/2020 - Estudo para substituição da lâmpada normais por luminárias 

com lâmpada de led na Rua Pedro Gonshi, localizado no bairro Campo Pequeno. 

Indicação nº 138/2020 - Estudos para a instalação de uma linha ligeirinho articulado 

direto entre o terminal Maracanã e o terminal Cabral 

Indicação nº 066/2020 - Estudos para realização de operação concentrada, com serviços 

públicos de manutenção na região da Planta Santa Úrsula, nas seguintes ruas: Adis 

Abeba, Camerun, Anestor Ant, Marcilio Dias, Saara, Varsóvia, Francisco Cibuski Filho, 

Vicente Gorski, Angola e Érico Veríssimo. 

Indicação nº 065/2020 - Estudos para realização de pavimentação asfáltica na região da 

Planta Santa Úrsula, nas seguintes ruas: Adis Abeba, Camerum, Anestor Ant, Marcilio 

Dias, Saara, Varsóvia, Francisco Cibulski Filho, Vicente Gorski, Angola e Érico 

Veríssimo 

Indicação nº 057/2020 - Solicito que a Secretaria intervenha junto aos Correios, para 

criação de Código de Endereço Postal – CEP, para a Travessa Pingo D’água, no bairro 

Jardim Monza.  


