
 
 

Levantamento Trabalho, geração de renda, economia solidária 

 

PROJETOS DE LEIS  

 

PROJETO DE LEI No 696/2013 - Estabelece diretrizes para a Política Municipal de 

Prevenção e Combate do Trabalho Infantil e dá outras providências.  

 

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

coletivo por ônibus no Município de Colombo para estudantes.2  

 

PROJETO DE LEI No_____/2015 - Disciplina o § 1o e § 2o do Art. 104 da Lei 

1348/14, que institui o Regime Jurídico Único e dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Colombo, 

conforme especifica, dispondo sobre medidas de apoio aos servidores públicos 

municipais responsáveis por pessoas com deficiência e dá outras providências.  

 

PROJETO DE LEI No ____/2016 - Propõe nova jornada de trabalho para o cargo de 

psicólogo no âmbito do Município de Colombo.  

 

PROJETO DE LEI No ____/2016 - Dispõe sobre a emenda à lei no 1243 de 

21/12/2011 que instituiu o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social 

no Município de Colombo.  

 

PROJETO DE LEI No ____/2017 - Dispões sobre obrigatoriedade de atendimento 

prioritário de ligação e religação de água e energia elétrica em residência que 

existam lactantes, crianças de até 05 anos de idade ou paciente que necessitam de 

equipamentos de preservação da vida  

 

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 possíveis focos de violência doméstica 

contra alunos da rede municipal de ensino, no município de colombo/Pr e outras 

providências.  

 

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

17 de março de 2014 e dá outras providências. “Art. 2o O benefício “Bolsa Aluguel 

Social” poderá ser concedido nos seguintes casos: I - de destruição, parcial ou total 

do imóvel residencial do beneficiário em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, em razão de qualquer situação anormal advinda ou decorrente de 

fenômenos naturais, incêndios, acidentes ou de má condição de habitabilidade, que 

causem riscos de danos à incolumidade ou à vida da família beneficiária;  



 
 

PROJETO DE LEI No ____/2018 - Institui o programa espaço infantil noturno – 

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

 

PROJETO DE LEI No ____/2018 - Declara de Utilidade Pública a Associação 

Projeto Viva.  

 

PROJETO DE LEI 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.  

 

PROJETO DE LEI No ____/2018 - Proíbe a substituição da função cobrador de 

ônibus pelo leitor de cartão transporte nos veículos do transporte coletivo municipal 

de Colombo.  

 

 EMENDAS DE 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 Emenda à Lei do Executivo No 13/2014 - Cria o Fundo Municipal de 

Habitação de Interesse Social (FMHIS) e o Conselho Gestor do FMHIS;  

 

PROJETO DE LEI N° 016/2014, que trata do Estatuto dos Servidores apresentamos 

8 (oito) Emendas, que melhoram a condição efetiva de trabalho dos servidores, no 

que pese os direitos e deveres na administração pública municipal;  

 

PROJETO DE LEI N° 017/2014, que trata do Plano de Cargos, Carreira e salários 

(PCCV), apresentamos 12 (doze) emendas que melhoram os salários e as carreiras 

dos servidores (as) de Colombo.  

 

PROJETO DE LEI N° 007/2017, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e  

Vencimentos dos Servidores do Quadro Geral da Administração Direta e Indireta, 

apresentamos 5 emendas para melhorarias.  

 

PROJETO DE LEI N° 008/2017, que altera a redação da Lei Municipal no1.348 de 

30/07/2014 (Estatuto do Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do 

Município de Colombo), apresentamos 5 emendas para melhorarias e não retiradas 

de direitos dos servidores.  

 

PROJETO DE LEI No 026/2018, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos dos Servidores do Quadro Geral da Administração Direta e Indireta do 

Município de Colombo, apresentamos 6 emendas.   



 
 

 

Indicações e Ofícios  

 

2020  

 

Estudos para realização de fiscalização nos estabelecimentos comerciais e abertura 

de canal de denúncias sobre prática de preços abusivos  

113/2020 - Estudos para capacitação dos servidores e servidoras municipais para 

prevenção e detecção de possíveis focos de violência, garantindo serviço de 

atenção às mulheres vítimas de todos os tipos de violência contra a mulher no 

Município de 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.  

096/2020 - Estudos para viabilizar nomeação de Defensores Públicos para atender 

a região de Colombo.  

001/2020 -Estudos para promover doações de bicicleta com tração compartilhada - 

motorizada e humana, para agentes comunitários de saúde.  

 

Ofício nº 073/2020 - Solicitar Vossa Senhoria, que seja criado um mural de 

divulgação de produtos e serviços no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Colombo, a ser utilizado gratuitamente por empresários colombenses, como forma 

de diminuição dos danos causados pelo fechamento temporário de 

estabelecimentos durante o período de quarentena contra a pandemia do 

coronavírus (COVID-19). 

 

Ofício nº 075/2020 - Solicitar a suspensão por 90 dias da cobrança de taxas 

municipais, inscrição em dívida ativa, protestos em cartório e ajuizamento de ações. 

 

Ofício nº 093/2020 - Solicitar a Vossa Senhoria, 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. 

 

2019  

 

662/2019 - Estudos para promover doações de bicicleta com tração compartilhada - 

motorizada e humana, também conhecida como Ciclolix, para catadores de 

materiais recicláveis.  

570/19 - Viabilizar locação de espaço para instalação temporária do Restaurante 

Popular de Colombo  



 
 

466/19 - Estudos para viabilizar a inclusão de um ponto de táxi no projeto de 

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

existente no Maracanã, contendo recuo, abrigo e sinalização.  

439/19 - Viabilizar contratação com urgência de no mínimo 2 médicos (as) para 

atendimento da população na Unidade de Saúde Santa Tereza.  

413/19 - Solicito a contratação de no mínimo mais 2 equipes da Estratégia “Saúde 

da Família” na Unidade de Saude Alexandre Nadolny.  

412/19 - Estudos para viabilizar contratação de profissionais de serviços gerais e 

agentes comunitários de saúde para compor o quadro funcional da Unidade de 

Saúde Alexandre Nadolny.  

404/19 - Estudos para firmar convênio com entidades filantrópicas, ongs e hospitais, 

para atendimento de dependentes do Alcoolismo.  

403/19 - Estudos para viabilizar contratação de profissionais de serviços gerais e 

agentes comunitários de saúde para compor o quadro funcional da Unidade de 

Saúde do Guaraituba.  

402/19 - Estudos para viabilizar contratação de 02 técnicos de enfermagem e 02 

enfermeiros para ampliação do atendimento na Unidade de Saúde do Guaraituba.  

401/19 - Solicito a contratação de quatro equipes da Estratégia Saúde da Família da 

unidade de saúde do Guaraituba.  

269/19 - Estudos para a elaboração de propostas para adesão ao programa de 

apoio às Políticas Públicas de Ação Afirmativa, conforme edital aberto pelo 

Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.  

260/19 - Estudos para criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 

Consumidor no Município de Colombo.  

259/19 - Estudos para criação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor no 

Município de Colombo.  

159/19 - Estudos para criação de um sistema municipal de serviço funerário no 

município de Colombo  

17/19 - Estudos para viabilizar oferta de oficinas para estruturação e qualificação de 

associações de moradores no Município de Colombo  

 

 

2018  

 

627/18 - Estudos para viabilizar a oferta de oficinas e atividades que busquem 

desenvolver o protagonismo e a autonomia das crianças e dos adolescentes em 

situação de vulnerabilidade e risco social.  

528/18 - Estudo para instalação do Programa de Zeladoria Municipal de Colombo.  

526/18 - Estudos para oferta de oficinas de práticas de Skate, gratuitas no Social 

Plaza, com contratação de skatistas de Colombo e que utiliza o Social Plaza para 

treinamento.  



 
 

472/18 - Estudos para viabilizar contratação de profissionais de serviços gerais e 

agentes comunitários de saúde para compor o quadro funcional da Unidade de 

Saúde do Fátima  

471/18 - Estudos para viabilizar contratação de 01 dentista para ampliar o 

atendimento na Unidade de Saúde do Fátima  

470/18 - Estudos para viabilizar contratação de 02 técnicos de enfermagem para 

ampliação do atendimento na Unidade de Saúde do Fátima  

469/18 - Viabilizar contratação de 2 médicos (as) e 01 enfermeiro (a) para 

recomposição da equipe da Unidade de Saúde do Fátima  409/18 - Estudo que 

viabilize recursos financeiros objetivando a  

351/18 - Estudos para viabilizar organização de uma mostra de projetos de 

Economia Solidária e Empreendedorismo Social no município de Colombo.  

327/18 - Estudos para a elaboração viabilizar regulamentação da Lei 13019/2014 

(Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) no município de 

Colombo.  

301/18 - Realizar concurso público para provimento do cargo efetivo de Guarda 

Municipal do Município de Colombo.  

202/2018 - Estudos para a elaboração de propostas para adesão ao programa de 

apoio às Políticas Públicas de Ação Afirmativa, conforme edital aberto pelo 

Ministério dos Direitos Humanos. 

257/18 257/18 - Estudos para viabilizar orçamento na LOA 2019 suficiente para 

ampliação da oferta dos serviços da Defensoria Pública do Paraná.  

57/18 - Estudos para criação de medidas para a extinção da bandeira 2 nos serviços 

de táxi do município de Colombo  

192/2018 - Estudos para a elaboração de propostas de fortalecimento do turismo a 

serem apresentadas ao Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do 

Turismo (PRODETUR + Turismo), do Ministério do Turismo. 

49/18 - Viabilizar cursos de capacitação gratuita aos profissionais e acadêmicos de 

Educação Física do município de Colombo - PR  

38/18 - Estudos para formação de cursos de capacitação para população sobre os 

conselhos de direitos e de políticas públicas  

Ofício nº 065/2018 - Solicitar a Vossa Senhoria que sejam realizados estudos para 

coletar dados e idéias que subsidiem uma campanha de estímulo a utilização do 

serviço de táxi no município de Colombo. 

 

2017  

 

1158/17 - Solicito estudos para adoção de medidas quer visem a redução da tarifa 

de Táxi no município de Colombo/PR.   

1157/17 - Solicito a realização de estudos para a criação e implementação de um 

aplicativo de táxi metropolitano.  



 
 

1115/17 - Estudo para viabilizar operação de fiscalização, com urgência, de táxis 

irregulares e clandestinos no município de Colombo.  

1114/17 - Estudo para viabilizar regulamentação do Serviço no município de 

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

aplicativos.   

979/17 - Solicito a realização de campanha de incentivo ao recolhimento da “Nota 

Paraná” e doação para as instituições do município de Colombo.  

888/17 - Solicito a instituição e o incentivo à prática do táxi solidário no município de 

Colombo.  

881/17 - Solicito a criação de incentivos para o aumento da frota municipal de táxi 

com veículos elétricos e híbridos. 2  

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

576/17 - Solicito a realização de campanha de incentivo ao emplacamento de 

automóveis em nosso município.  

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

nos projetos Pró Criando no município de Colombo.  

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.  

484/17 - Estudos para implantação da Patrulha “Maria da Penha” da Guarda 

Municipal no Município de Colombo.  

472/17 - Estudos para realização da Festa do Vinho no Município de Colombo no 

ano de 2017 

188/17 - Estudo para Criar e incentivar feiras de produtos orgânicos e 

agroecológicos nos sábados e domingos, próximo do Shopping Maracanã no 

município de Colombo.  

140/17 - Estudos para oferta de aulas gratuitas de Skate nos Bairros do Município 

de Colombo  

 

2016  

1166/16 - Estudo para criar e incentivar feiras de produtos orgânicos e 

agroecológicos no município de Colombo.  

560/16 - Estudo para realização de concurso público para contratação de servidores 

públicos municipais nas seguintes categorias profissionais: Médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem, farmacêuticos e serviços gerais.  

6250/16 - Estudo para implantação de ponto de ônibus gratuito para as linhas que 

possuem ponto final.  

10393/16 - Estudo para viabilizar reforma do prédio do Restaurante Popular.  

 

2015  

 

582/15 - Estudos para oferta de oficinas culturais em parceria com artistas do 

município, inclusive em finais de semana nos espaços públicos de Colombo  



 
 

581/15 - Viabilizar oferta de cursos de capacitação à sociedade civil e gestores 

municipais sobre os programas nacionais voltados à juventude. 2  

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

9672/15 - Estudos para criação de um centro especializado no atendimento à 

mulher visando a prevenção, empoderamento e profissionalização.  

9554/15 - Estudos para construção/instalação de um Centro de Referência de 

Assistência Social - CRAS no Bairro Monte Castelo. 3  

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

município de Colombo.   

 

2014 

 

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

Esportes Marcelo Chiquiti no São Gabriel.   

388/14 - Estudo para a criação de centro público de economia solidária.  

 

2013 

 

758/13 - Ampliação do quadro de funcionários cedidos ao Posto Avançado do 

Detran PR - 1a Ciretran em Colombo; 

755/2013 - Estudos de Implantação do Parque Tecnológico para o Desenvolvimento 

Sustentável em Colombo. 

 

Ofício nº. 117/2013 - Solicito a Vossa Senhoria estudos para a inclusão do curso de 

Injeção Eletrônica, na grade de cursos já ofertados pelo Programa Nacional de 

Acesso Técnico e Emprego (PRONATEC), em Colombo, situado na Escola 

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

Fátima. 

 

 

 

 


