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Levantamento de proposições em relação a Criança, Adolescente e Juventude  

 

 

Moção de Repudio  

 

Vereador Anderson Prego apresentou moção de repudio, a ser encaminhada ao 

governo do estado do Paraná, referente a ação policial que que recepcionou a 

delegação de jovens de Curitiba na 3° conferencia Estadual de Juventude do 

Paraná em 2015.  

 

Moção sobre a PEC171: redução da maioridade penal 

 

O Mandato Popular Participativo Vereador Anderson Prego vem manifestar 

seu total repúdio as diversas Propostas de Emenda à Constituição, em 

especial a PEC171 recentemente aprovada na Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado Federal, que tem por objetivo à redução da maioridade 

penal de 18 para 16 anos. 

 

 

PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº 899/2020 - Declara de utilidade Pública o Instituto Olhar 

Solidário. (Aprovado). 

PROJETO DE LEI Nº _____/2019 - Dispõe sobre a permissão para manifestações 

culturais nas ruas, praças e parques públicos de Colombo-Pr, conforme especifica. 

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

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 868/2018 - Declara de Utilidade Pública a Associação Projeto 

Viva. 

PROJETO DE LEI Nº _____/2018 - Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno 

no Município de Colombo, e dá outras providências. 

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. 
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PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Dispõe sobre eleições diretas para Diretores e 

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

municipal de ensino de Colombo 

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Dispões sobre a divulgação da demanda 

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

Colombo e das outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº ______/2017 - Dispões sobre a criação da semana da ” 

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

PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Dispõe sobre a capacitação destinada aos 

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

da rede de ensino) a fim de detectarem possível focos de violência doméstica contra 

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

providencias. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2016 - Dispõe sobre, Cria o Conselho Municipal de 

Esporte e Lazer, o Fundo Municipal de Esporte e Lazer 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. 

PROJETO DE LEI Nº 726/2014 - Dispõe sobre a criação da “Semana Municipal das 

Juventudes” e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI Nº ____/2013 - Institui o Plano Municipal de políticas públicas de 

juventudes e dá outras providências. 

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 04 

Melhorar a participação popular nas políticas da Juventude através de 

representação no Conselho Municipal de Juventude. 

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

06/2013 – EMENDA 03 

Instituir o Programa Autonomia e Emancipação da Juventude, que prevê metas de 

aprimoramento das políticas juvenis, articulado com as demais políticas e ações do 
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Governo Estadual e Governo Federal, com o objetivo de superar as desigualdades, 

ampliar a participação social e oferecer mecanismos de desenvolvimento autônomo 

e emancipatório dos jovens. 

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 EMENDA DE LEI ORGÂNICA 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica, que “Altera o inciso I do Art. 129, o título do 

capítulo X e o caput do Art. 163 e Art. 164 da Lei Orgânica do Município de 

Colombo” e inclui o termo jovem na Lei Orgânica do Município de Colombo. 

 

Indicação  

 

2020 

 

15/2020 - Estudos para realização de manutenção do parquinho e da academia ao 

ar livre instalados no Social Plaza. 

162/2020 - Estudos para realização de fiscalização da equipe de vigilância 

epidemiológica nos estabelecimentos de acolhimento de crianças e adolescentes, 

casas de passagem, abrigos, casas de repouso, asilos, comunidades terapêuticas e 

afins, instalados no município de Colombo 

157/2020 - Estudos para fornecimento de crédito de R$70,00 (setenta reais), a ser 

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

básica, para famílias cadastradas nos CRAS que tenham crianças matriculadas nos 

estabelecimentos municipais de ensino de Colombo 

139/2020 - Estudos para manter o fornecimento de merenda escolar nas unidades 

de ensino durante as suspensões das aulas 

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

Colombo 

 2019 

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

Escola Municipal do Guarujá. 

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

Educação Infantil PiuPiu, localizada no Bairro Jardim Arapongas. 
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645/2019 - Solicita-se que seja realizado um Seminário Municipal com todos Grupos 

de Capoeira para Salvaguardar o ofício de Mestre da Capoeira e da Roda de 

Capoeira no âmbito municipal 

643/2019 - Solicita-se a adoção de medidas para a construção do Plano municipal 

de Salvaguarda da Capoeira em Colombo 

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

Colégio Estadual Helena Kolody no município de Colombo. 

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

Transporte Escolar de estudantes da Rede Estadual de Educação 

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

de Produtos Orgânicos na Alimentação Escolar, Restaurante Popular e Programa 

Troca Verde no município de Colombo 

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

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

Ensino Fundamental e Médio 

449/2019 - Solicita-se a Prefeitura Municipal de Colombo, Instituir e regulamentar o 

Cadastro e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA). 

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

crianças e dos Adolescentes 

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

de Colombo. 

429/2019 - Solicito implantação do anfiteatro no CEU das artes, para garantir 

grandes apresentações. 

319/2019 - Estudo para ampliar convênio com entidades filantrópicas, clínicas, ongs 

e hospitais, para atendimento de neuropediatra. 

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. 

276/2019 - Estudos para elaboração de campanha de enfrentamento ao uso 

excessivo de álcool. ( fortalecendo políticas de saúde e educação para uma vida 

mais saudável principalmente entre adolescentes e jovens). 

 

 



 
 

5 
 

2018 

627/2018 - 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. 

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

conteúdo sobre “noções da Lei Maria da Penha”. 

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

combate à violência contra a mulher nas escolas municipais de Colombo. 

556/2018 - Estudos de oferta de clínicas especializadas para crianças e 

adolescentes usuários de drogas. 

542/2018 - Estudos para disponibilizar mecanismos de acesso wi-fi público nos 

seguintes lugares: na Praça Nossa Senhora do Rosário, Praça Padre Atanásio 

Vidolin, Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU e no Social Plaza, locais 

voltados à cultura juvenil, esportes, lazer e educação. 

526/2018 - 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. 

411/2018 - Estudos para implantação de um espaço de apresentações no modelo 

“concha acústica” no ambiente de esporte e lazer situado na Rua Campo Largo, 

114, no bairro Guaraituba (Social Plaza). 

34/2018 - Estudos para viabilizar incentivo à prática do “Grafite” no município de 

Colombo. 

256/2018 - Estudos para viabilizar nomeação de gestor(a) para a Coordenadoria de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Esporte, 

Cultura, Lazer e Juventude. 

 2017  

078/2017 - Estudos para viabilizar aumento no número de viaturas da patrulha 

escolar pra atender às demandas dos colégios estaduais de Colombo. 

876/2017 - Solicito a realização de medidas de conservação e ampliação do Espaço 

Social Plaza. 

75/2017 - Solicito ao Governo do Estado a liberação de recursos para a construção 

do Skate Parque nesta municipalidade. 
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856/2017 - Solicito a disponibilização de consultas psiquiátricas e atendimento em 

psicoterapia adulto e infantil em número adequado. 

854/2017 - Solicito implantação de programa de prevenção e combate aos suicídios 

de adolescentes no município de Colombo. 

637/2017 - Estudos para viabilizar cadastro junto ao Ministério de Esportes para 

adesão do Município de Colombo ao Programa Segundo Tempo. (Promover o 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes) 

635/2017 - Solicito estudos para a criação de campanha contra a violência nas 

escolas públicas desta municipalidade. 

582/2017 - Solicito estudos para a criação do sacolão municipal de material escolar. 

563/2017 - Estudos para contratação de professor de Capoeira para ministrar aulas 

nos projetos Pró Criando no município de Colombo. 

86/2017 - Estudos para que seja criado o cargo de Professor de Educação Física 

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

424/2017 - Viabilizar continuidade das atividades do Conselho Municipal de 

Juventude de Colombo. 

415/2017 - Estudo para Reativação do cursinho pré-vestibular gratuito na região do 

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

Osasco e na Sede do município. 

401/2017 - Estudo para viabilizar a implantação do CAPS Infanto-Juvenil (Centro de 

Atendimento (Psicossocial Infanto-Juvenil) no município de Colombo. 

140/2017 - Estudos para oferta de aulas gratuitas de Skate nos Bairros do Município 

de Colombo. 

 2016 

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

coibir a venda de cerol e linha chilena em Colombo. 

413/2016 - Estudos para viabilizar a construção de um espaço para recreação no 

Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Favo de Mel. 

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. 
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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. 

56/2016 - Estudos para que seja retomado o programa de construção de centros de 

juventude e que seja instalada uma unidade no Município de Colombo. 

55/2016 - Viabilizar continuidade das atividades do conselho municipal de juventude 

de colombo. 

 2015 

583/2015 - Viabilizar ampla divulgação dos equipamentos públicos municipais 

voltados para a cultura e esporte abertos à comunidade, contendo horários e 

requisitos para agendamento e utilização dos mesmos. 

581/2015 - Viabilizar oferta de cursos de capacitação à sociedade civil e gestores 

municipais sobre os programas nacionais voltados à juventude. 

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. 

534/2015 - Estudos para abertura de uma ouvidoria direta à Juventude, para 

recepção de denúncias e proposição de ideias para este segmento. 

531/2015 - Estudos para a criação do Fórum Municipal Permanente de Juventude. 

468/2015 - Estudos para realização de ampliação do espaço físico, construção de 

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

Canaã, localizado no bairro Campo Pequeno. 

467/2015 - Estudos para realização de reforma geral com adequação de espaços 

para as atividades pedagógicas e administrativas do Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI) Canaã, localizado no bairro Campo Pequeno. 

454/2015 - Estudos para viabilizar nomeação do(a) coordenador(a) e equipe técnica 

para a Coordenadoria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial da Secretaria 

Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude. 

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

Município de Colombo. 

436/2015 - Estudo para viabilizar a construção do prédio próprio para o pró-criando 

Monte Castelo no bairro Monte Castelo. 
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166/2015 - Estudo para abertura de concurso público para o cargo educador social 

no município de Colombo. 

23/2015 - Realizar a reforma geral do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 

Recanto dos Baixinhos, localizado no bairro São Gabriel. 

12/2015 - Promover festival cultural e de música no âmbito do município de 

Colombo, respeitando a diversidade local de juventudes, a cultura de rua, 

expressões e manifestações escritas e artísticas, contemplando a arte 

contemporânea, hip-hop, bem como interagindo com os elementos do mundo juvenil 

e a liberdade de expressão. 

 2014 

735/2014 - Estudo para implantação de aulas de contra turno escolar no Ginásio de 

Esportes Marcelo Chiquiti no São Gabriel. 

734/2014 - Estudo para fazer cessão de terreno ao lado da Escola Municipal Heitor 

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

Centro de Atendimento Especializado em Deficiência Auditiva e Visual (CAEDAV). 

(19 em sala de recurso que são crianças com dificuldade de aprendizagem) 

52/2014 - 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. 

367/2014 - Realizar estudos para implantação de equipe médica especialista em 

pediatria, com atuação 24 horas por dia nos prontos atendimentos Alto Maracanã e 

Jardim Osasco. 

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

semana municipal de enfrentamento à discriminação e as violências. 

2013 

1070/2013 - Estudos para que seja criado no município de Colombo o cargo de 

educador social, tendo em vista que esta atividade já é reconhecida em outros 

municípios. 

1040/2013 - Realizar estudo para a construção de um Centro Municipal de 

Educação Infantil – CMEI na Vila Casa Branca. 
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971/2013 - Estudo para viabilizar a implantação de um Centro Municipal de 

Educação Infantil rural – (CMEI) no bairro Imbuial. 

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

juventudes, especialmente contra a juventude negra. 

859/2013 - Viabilizar estudos para implantação da unidade de terapia intensiva 

neonatal na Maternidade Maracanã. 

820/2013 - Estudo para viabilizar a implantação de um Centro de Referência em 

Juventude na Rua José Antônio Gonçalves em frente ao número 855. 

811/2013 - Implantar o Programa Participatório - observatório participativo da 

juventude no município de Colombo, através da secretaria nacional da juventude do 

Governo Federal. 

601/2013 - Unificação da fila de espera para os Centros Municipais de Educação 

Infantil de Colombo (CMEIs). 

600/2013 - Estudos para viabilizar convênio com o governo federal para implantação 

do Programa Estação Juventude no município de Colombo. 

398/2013 - Estudo para implantação de treino de futebol com acompanhamento e 

instrução de profissionais capacitados nos seguintes locais: - Estádio Municipal 

Atuba, na Rua Thomas Liss, 10 – atuba; - Estádio Municipal Lordes Geraldo na Rua 

Madagascar – Alto da Cruz III; - Estádio Ressaca Paulo Scrok – São Gabriel. 

388/2013 - Estudos para viabilizar a instalação de Delegacia de Proteção à Criança 

e ao Adolescente em Colombo. 

364/2013 - Viabilizar a reforma, revitalização e ampliação do projeto Pró Criando 

Alto da Cruz, localizado na Rua Somália,nº 631. 

218/2013 - Estudos para viabilizar a implantação da Secretaria Municipal de 

Juventude. 

Ofícios 

 2020  

Ofício nº 069/2020 - Solicita que seja realizada ação articulada entre a Secretaria 

Municipal de Educação com a Secretaria de Assistência Social para que os 

alimentos destinados à merenda escolar sejam redistribuídos pelos CRAS para as 

famílias cadastradas que necessitem de garantia de alimentação adequada neste 

momento de isolamento social, devido ao controle do surto do coronavírus. 
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Ofícios 2019 

Ofício nº250/2019 – Solicita que seja realizado a revitalização geral do Centro 

Municipal de Educação Infantil PiuPiu, localizada no Bairro Jardim Arapongas. 

174/2019 - Solicitar a Vossa Senhoria informações sobre o atendimento do 

município de Colombo pela rede estadual de ensino do Paraná, através da 

Secretaria Estadual de Educação – SEED-PR, no período correspondente ao Plano 

Plurianual do Paraná PPA – 2020-2023.  

Quanto ao atendimento, solicito informações sobre: 

a) previsão de abertura ou fechamento de turmas em Colombo-Pr; 
b) previsão de reformas e ampliação de prédios escolares em Colombo-Pr;  
c) previsão de obras de construção de novos prédios escolares; e 
d) previsão de fechamento de escolas e suas justificativas. 
 
Ofício nº. 175/2019 - Solicito espaço para comunicado no pequeno expediente da 

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

respeito do fechamento de escolas/colégio em Colombo. 

Ofício nº. 182/2019 - Solicito espaço para comunicado no pequeno expediente da 

sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2019, para apresentar considerações a 

respeito das eleições do conselho tutelar que acontecerá no dia 06 de outubro de 

2019. 

Ofícios 2018 

Ofício nº. 207/2018 – Solicita o estudo para a implantação de Playground para 

crianças, em torno do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) graciosa, 

localizada na Rua AnairBonato Tosin, n° 667 no Bairro Centro industrial Mauá. 

Ofício nº 161/2018 - Convite o Sr Jeremias José Fontoura, a se fazer presente na 

Câmara Municipal de Colombo, para expor suas considerações sobre as questões 

da infância em nosso Município. 

Ofício nº 151/2018 - Convite o Sr Jeremias José Fontoura, a se fazer presente na 

Câmara Municipal de Colombo, para expor suas considerações sobre as questões 

da infância em nosso Município. 

Ofícios 2016 

Ofício nº 198/2016 - Solicitar a V.Ex.ª a convocação de reunião entre os vereadores, 

secretário de saúde de nosso município e demais responsáveis pelo fornecimento 

do leite especial para crianças com deficiência em Colombo. 
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Ofícios 2015 

Ofício nº. 033/2015 - Solicitar a instalação do playground do CMEI Tia Glória, 

localizada na Rua Egito nº 409, Vila Alto da Cruz. 

Ofício nº. 125/2015 – Solicito que seja instituída a Comissão Organizadora Municipal 

(COMUNI) da 3ª Conferência Municipal de Juventude com o tema “As várias formas 

de mudar o Brasil”. Conforme o regimento da 3ª Conferência Nacional de 

Juventude, está previsto que a etapa Municipal deve ser convocada pelo poder 

executivo Municipal até o dia 01 de junho de 2015. 

Ofício nº. 128/2015 - Venho por meio deste, requerer indicação para uma vaga no 

Conselho Municipal de Cultura de Colombo.  

Apresentamos este requerimento em virtude de que este mandato tem, dentre seus 

eixos de atuação, a defesa dos direitos da juventude, os quais estão elencados na 

Lei nº 12.852/2013 – Estatuto da Juventude.  Sendo assim, nossa intenção é 

integrar o Conselho Municipal de Cultura de Colombo e trabalhar em prol do Direito 

à Cultura, em conformidade com os dispostos na Seção IV, mais especificamente 

delimitada pelos art. 21 ao 25. 

Ofícios 2014 

Ofício nº 018/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria que seja realizada a adesão do 

Município de Colombo ao Programa Juventude Viva, do Governo Federal. 

Ofício nº. 119/2014 - Solicito 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 062/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria, que sejam disponibilizados dados 

estatísticos referentes à população negra do Município de Colombo atendidas por 

esta Secretaria. 

Estamos elaborando um estudo que possa fundamentar a solicitação de convênio 

do Município com o programa interministerial do Governo Federal “Juventude Viva”, 

o qual seria de grande contribuição para a população colombense, que atualmente 

sofre muito com a violência. 

Ofício nº 145/2014 - Solicita que nos seja informada a atual composição do 

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o 

detalhamento dos nomes titulares, suplentes e também quais conselheiros 

representam a sociedade civil e quem representa o governo. 
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Ofício nº 144/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria, que nos sejam fornecidas 

informações acerca da prestação de contas junto à câmara do Fundo Estadual para 

a Infância e Adolescência – FIA/Pr. 

Ofício nº 161/2014 - Solicitar ao Conselho Tutelar de Colombo, a apresentação da 

memória de cálculo, na qual conste o detalhamento de entrada e saída de recursos 

administrados por este Conselho. Solicitamos ainda, que seja explanada a 

importância deste Conselho, quais foram os principais avanços e também as 

principais dificuldades encontradas no desenvolvimento do trabalho. 

Ofício nº 143/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria, que seja informado o número de 

estudantes que compõem a lista de espera de vagas na rede estadual de ensino 

ofertado no município de Colombo. 

Ofício nº 142/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria, que seja informado o número de 

estudantes que compõem a lista de espera de vagas na rede municipal de ensino. 

Ofício nº 112/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria, que seja informado o número de 

pessoas que não possuem registro de nascimento, residentes em Colombo. 

Estamos elaborando um estudo que possa fundamentar algumas solicitações para 

garantir direitos às crianças e adolescentes que até então são negados para estes 

cidadãos do nosso município. 

Ofícios 2013 

Ofício nº. 165 - 166 - 167/2013 - Informar a resposta da Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, através do Departamento da Policia 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, Ao Conselho Tutelar) 

Ofício nº. 156/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria estudo para viabilizar a implantação 

do CAPS Infanto-Juvenil (Centro de Atendimento Psicossocial Infanto Juvenil) no 

município de Colombo. 

Ofício nº. 135/2013 - Solicito a vossa senhoria um estudo para viabilizar a 

implantação de um Centro de Referência em Juventude na Rua José Antônio 

Gonçalves em frente ao número 855, conforme indicação do Vereador Anderson 

Prego de nº 820/13 de 24 de setembro enviada para a Prefeitura Municipal. 

Ofício nº. 127/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria as seguintes Informações:  

a) Qual é a faixa etária que atende a Pré-Escola de Colombo? 
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b)  Entre qual idade atende os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI)?  

c) Com quantos anos o aluno começa a estudar na educação infantil? 

d)  Qual é o número de crianças matriculadas atualmente na educação infantil? 

Ofício nº. 094/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria o estudo para a implantação de 

Playground para crianças, na Praça da Bíblia, CEP 83405-001, bairro Rio Verde. 

Ofício nº 057/2013 – Solicito a adesão ao programa do Governo Federal intitulado 

Estação Juventude.  

Ofício nº. 093/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria o estudo para a implantação de 

Playground para crianças, na Praça Nossa Senhora do Rosário localizada na Rua 

Francisco Busato no centro do Município. 

Ofício nº. 041/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria a reserva do Bosque da Uva 

(incluso galpão), para os dias 15 e 16 de julho de 2013 das 08h00min ás 17h00min, 

sendo o dia 15 reservado a preparação e dia 16 a realização das atividades. A 

finalidade é desenvolver atividades com jovens peregrinos de outros países, que 

estarão em nosso município, por ocasião da Semana Missionária da Jornada 

Mundial da Juventude da Igreja Católica. A atividade será desenvolvida com os 

peregrinos das 6 (seis) Paróquias do Setor Colombo. 

Ofício nº 010/2013 – Solicito a possibilidade de cessão das dependências do 

Plenário da Câmara Municipal de Colombo, para a realização do Fórum de 

Juventude com a temática da Maioridade Penal, ministrada pela casa da Juventude 

do Paraná em parceria com a Pastoral da Juventude da Arquidiocese de Curitiba.  

Diversos ofícios de revitalização, reformas, manutenção, colocação de iluminação 

pública em espaços que as crianças, adolescentes e jovens podem socializar entre 

si usando os espaços para pratica esportivas, cultural e lazer. Quadras de futebol, 

quadra de areia, praças, parques entre outros.  

 

Pedido de Informações 

001/20 – REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao TRANSPORTE ESCOLAR DE 

COLOMBO 

008/19 – REQUERER INFORMAÇÕES, referentes ao andamento da obra de 

construção do Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim dos Eucaliptos. 

003/19 – REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao contrato e ao funcionamento 

da Escola Municipal Cristóvão Colombo. 
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002/19 – REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao contrato e ao funcionamento 

da Escola Municipal Ernesto Ferreira Santiago. 

04/2017 – Requerimento de informações referente à distribuição de material escolar 

e uniformes para os estudantes matriculados na rede municipal de ensino no ano de 

2017. 

01/15 - Requer informações referentes à realização de obras e implantação de 

serviços que esta municipalidade prevê executar como medida de revitalização, 

manutenção ou construção de espaços destinados à prática de atividade física, 

lazer e treinamento desportivo de contra-turno. 

02/15 - Requer informações referentes a oferta real de vagas e a real situação da 

educação Infantil no município de Colombo. 

01/14 - Requer informações referentes ao número de estudantes que compõem a 

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

02/14 - Requer informações referentes ao número de estudantes que compõem a 

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

01/13 - REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O FECHAMENTO DO CURSINHO DA 

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

O projeto havia sido implantado em 2011 e atendia 200 pessoas, entre jovens e 

adultos, oriundos de colégios públicos. 

02/13 - Requer informações referentes Superlotação e a abertura de novas vagas 

no CMEI(s); 

03/13 - REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O ENCERRAMENTO DO PROJETO 

BOMBEIRO APRENDIZ – Informações referentes o Projeto Bombeiro Aprendiz, que 

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

vulnerabilidade social através de atividades educacionais, culturais e informática 

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

profissional. 

Participação em todas as reuniões do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e do CAE conselho municipal de alimentação Escolar.  

Falas na câmara e participação de eventos ligados a criança, adolescentes e 

jovens.  

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2411778108904667 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2449663458449465 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2411778108904667
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2449663458449465
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https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1890984374317379 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2216934175055729 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/831822166900277 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/969612576454568 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/441035019298798 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/607183886030774 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/898422996906860 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=4

89087504507080 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=4

52103484872149 

https://www.facebook.com/pg/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_i

d=493828517366312 

https://www.facebook.com/pg/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_i

d=452468541502310 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1890984374317379
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2216934175055729
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/831822166900277
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/969612576454568
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/441035019298798
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/607183886030774
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/898422996906860
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=489087504507080
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=489087504507080
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=452103484872149
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=452103484872149
https://www.facebook.com/pg/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=493828517366312
https://www.facebook.com/pg/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=493828517366312
https://www.facebook.com/pg/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=452468541502310
https://www.facebook.com/pg/AndersonPregoColombo/photos/?tab=album&album_id=452468541502310

