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Meio-Ambiente - Saneamento - Agricultura - Legislatura Prego 2013 – 2020 

 

 

Projetos de Lei: 

 

2013 

 

PROJETO DE LEI Nº /2013 - Estipula programa de recolhimento do entulho, e 

dá providências. 

 

PROJETO DE LEI Nº 717/2013 - Autoriza o cadastramento e mapeamento das 

nascentes d’água nas áreas urbanas e rurais do Município de Colombo e dá 

outras providências. 

 

Ofícios 2013  

 

Ofício nº. 023/2013 - Solicito a vossa senhoria o encaminhamento do serviço 
de limpeza de terreno baldio, na Rua Princesa Isabel, próximo ao número 
1522, Bairro Jardim Fátima. Os moradores solicitam providências, pois a falta 
de limpeza no local atrai animais peçonhentos e traz grande risco de doenças 
aos habitantes. 
 
Oficio n° 23/2013 - Serviço de limpeza de terreno baldio, na Rua Princesa 
Isabel, próximo ao número 1522, Bairro Jardim Fátima 
 
Oficio n° 026/2013 - Serviço de limpeza e desobstrução de bueiro localizado na 
Rua Princesa Isabel, em frente ao número 1522, Bairro Jardim Fátima. 
 
Oficio n° 052/2013 - Manutenção do córrego localizado entre as ruas Ângelo 
Francisco Borato 221 com Evaristo da Veiga localizadas no bairro Alto da Cruz 
III. 
 
Ofício nº. 089/2013 - Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria o 
serviço de limpeza e revegetar as áreas circundantes do rio localizado na rua 
Maria RazotoHalberti próximo ao n° 183 no bairro Jardim Esperança. 
 
Ofício nº. 092/2013 - Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria 
resolução dos danos causados na área de manancial do Rio Palmital, 
localizado na Rua Maximiano Fontoura da Silva, próximo ao número 50, bairro 
Jardim Central no Atuba.  
 
Ofício nº. 099/2013 - Serviço de canalizar a vala, localizada na rua Sudão, 
próximo ao número 656, bairro Alto da Cruz III, com instalação de galeria de 
escoamento. 
Ofício nº.103/2013 -Serviço de manutenção e/ou troca de manilhamento, 
localizada na Rua das Margaridas, bairro Vale das Flores, e instalação de rede 
de esgoto. 
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Ofício nº. 109/2013 - Serviço de limpeza e desobstrução de bueiro localizado 
na Rua das Castanheiras, Bairro Jardim das Graças. As manilhas estão 
entupidas impedindo o escoamento da água da chuva. 
 
Ofício nº. 175/2013 - Inspeção na área de manancial do Rio Palmital, localizado 
na Rua Maximiano Fontoura da Silva, próximo ao número 50, bairro Jardim 
Central, região do Atuba. 
 
Ofício nº. 176/2013 - Inspeção na área de manancial do Rio Palmital, localizado 
na Rua Maximiano Fontoura da Silva, próximo ao número 50, bairro Jardim 
Central, região do Atuba. 
 
Ofício nº. 180/2013 - Serviço de manutenção do canal fluvial da Rua Gustavo 
Kabitschke, localizado na Planta Santa Úrsula. 
 
Ofício nº. 181/2013 - Serviço de revitalização do canal fluvial da Rua Gustavo 
Kabitschke, localizado na Planta Santa Úrsula. 
 
Ofício nº. 182/2013 - Estudo para dragagem do Rio Atuba próximo à Rua 
Gustavo Kabitschke, localizado na Planta Santa Úrsula. 
 
 
Ofícios: 2014 
 
Ofício nº.005/2014 - Serviço de desobstrução do canal pluvial da extensão da 
Rua Santo Paschoal Francheski, 285, no bairro Jardim Osasco, onde está 
situado o ginásio de esportes do bairro. 
 
Ofício nº.009/2014 - Serviço de desobstrução do bueiro da Via Conselheiro 
Saraiva com a Rua Itajubá, localizado no bairro Jardim Curitiba II. 
 
Ofício nº.019/2014 - Vistoria em uma residência abandonada na Rua Nadir 
Outeiro Alves, CEP 83.408-576. 
 
Ofício nº.032/2014 - Manutenção das galerias construídas para a contenção de 
enchentes, na Rua Gustavo Kabitschke, próximas à esquina com a Rua 
Rodésia, no bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº.048/2014 - Vistoria da vigilância sanitária no terreno sito à Rua do 
Saíra, 78 CEP: 83.401-020 no bairro Arruda. 
 
Ofício nº.067/2014 - Desobstrução de canal pluvial dos dois lados da Rua Líbia, 
próximo ao número 489, localizado na Vila Alto da Cruz III. 
 
Ofício nº.076/2014 - Vistoria da vigilância sanitária no terreno sito à Rua do 
Saíra, 78 CEP: 83.401-020 no bairro Arruda.  
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Ofício nº. 104/2014 - Serviço de desobstrução de canal pluvial dos dois lados 
da Rua Maria Vergínia Alves de Souza, CEP 83.408-508, situada no bairro 
Jardim dos Eucaliptos. 
 
Ofício nº. 105/2014 -  Serviço de desobstrução de canal pluvial dos dois lados 
da Rua Antônio Batista da Silva, CEP 83.408-520, situada no bairro Jardim dos 
Eucaliptos. 
 
Ofício nº.149/2014 - Serviço de desobstrução de canal pluvial da Rua Luís 
Sebastião Baldo, CEP 83.408-506, em frente ao Colégio Heráclito Fontoura 
Sobral Pinto, no bairro Jardim dos Eucaliptos. 
 
Ofício nº.160/2014 - Serviço de desobstrução de canal pluvial e reconstrução 
da boca-de lobo situada na Rua Francisco Apel, esquina com a Rua Antônio 
Batista, no bairro Jardim dos Eucaliptos. 
 
Ofício nº.164/14 - Serviço de limpeza da Rua Campo do Tenente, CEP 83.410-
230, próximo ao nº 221, no bairro Guaraituba 
 
Ofício nº.165/2014 - Tramitação indicação, estudos para implantação de rede 
de esgoto no bairro Santa Fé. 
 
Ofício nº.199/2014 - Vistoria da obra de instalação de rede coletora de esgoto 
que foi realizada na Rua Venezuela em frente ao Nº 90, situada no bairro 
Jardim Rio Verde. 
 
Ofício nº. 200/2014 - Vistoria da obra de instalação de rede coletora de esgoto 
que foi realizada na Rua Venezuela em frente ao Nº 90, situada no bairro 
Jardim Rio Verde. 
 
Ofício nº.216/2014 - Implantação de saneamento básico (rede coletora de 
esgoto) na Rua do Ipê, situada na Vale das Flores, Região do Monte Castelo. 
 
Ofício nº.223/14 - Serviço de canalização de águas de chuva em frente à 
residência situada na Rua Rodésia, 151 (com foto em anexo), no bairro Alto da 
Cruz III. 
 
Ofício nº.225/2014 - Serviço de desobstrução de canal pluvial e da boca de 
lobo situada na Rua Londres, esquina com a Rua Líbia, no bairro Alto da Cruz. 
 
Ofício nº.238/2014 - Serviço de desobstrução dos bueiros e da tubulação de 
captação de águas de chuva, bem como verificação se a rede é adequada para 
suprir a necessidade da região que engloba a Rua São João Batista, ao lado 
da Unidade de Saúde do bairro Fátima e arredores. 
 
Ofício nº.239/2014 - Serviço de desobstrução dos bueiros e da tubulação de 
captação de águas de chuva, bem como verificação se a rede é adequada para 
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suprir a necessidade da região que engloba a Rua Francisco Sgoda, 226, 
Santa Fé. 
 
Ofício nº.240 /2014 - Serviço de desobstrução dos bueiros e da tubulação de 
captação de águas de chuva da Rua Angelina Cavalli, bem como vistoria para 
identificar as causas do alagamento na Escola Municipal Heitor Villa Lobos, no 
bairro Jardim Adriana 
 
 
Indicações: 2014 
 
443/14 - Estudos para criação do conselho municipal de defesa dos direitos 
dos animais no município de Colombo. 
 
620/14 - Estudo para a inclusão de plano de limpeza  urbana de Colombo, no 
planejamento, contemplando a instalação lixeiras seletivas em logradouros 
públicos. 
 
658/14 - Estudos para implantação de rede de esgoto no bairro Santa Fé. 
 
697/14 - Realizar notificações aos proprietários de terrenos baldios para que 
efetue a limpeza e conservação de seu imóvel e quando não realizado pelo 
proprietário que a prefeitura de Colombo execute a limpeza, conforme lei 
municipal nº 966 de 05 de setembro de 2006. 
 
710/14/ Estudos para formação de parceria com a  Universidade Federal do 
Paraná – UFPR, para  execução no município de Colombo, do projeto 
controle de zoonoses e educação em guarda responsável em Curitiba e região 
metropolitana, idealizado pelo curso de medicina veterinária desta mesma 
universidade.   
 
730/2014 - Estudos para execução de um censo populacional de animais no 
município de Colombo. 
 
800/14 - Instalação de rede coletora de esgoto nas seguintes ruas do bairro 
Alto da Cruz: Somália, Getúlio Vargas, Madagascar, Egito, Marrocos, São 
Pedro, Rodésia, Princesa Isabel, Ewaldo Kabitschke, Líbia e Tunísia. 
 
 
 
Projetos de Lei 2015 
 
PROJETO DE LEI Nº//////2015 - Institui o Dia Municipal da Prevenção à 
mordedura Canina no Município de Colombo e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº //////2015 - Institui o Dia Municipal Dos Direitos e 
Proteção Dos Animais 
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Ofícios 2015 
 
Ofício nº.00/15 - Projeto Arborize, promove diversas atividades com a 
finalidade de combater a degradação e a preservação ambiental. 
 
Ofício nº.002/15 - Limpeza, alargamento do leito e desassoreamento do Rio 
Atuba e seus afluentes como medida de contenção de enchentes no Bairro 
Santa Úrsula e demais bairros adjacentes. 
 
Ofício nº.003/15 - Serviço de desobstrução de canal pluvial na Rua São João 
Batista, Nº 271, localizado no Jardim Nossa Senhora de Fátima. 
 
Ofício nº.008/15 - Realização de limpeza, alargamento do leito e 
desassoreamento do Rio Atuba e seus afluentes como medida de contenção 
de enchentes no Bairro, Rio Verde, Santa Úrsula e demais bairros adjacentes. 
 
Ofício nº.009/15 - Serviço de reconstrução do bueiro com boca de lobo na Rua 
Londres, esquina com a Rua Líbia, no bairro Alto da Cruz. 
 
Ofício nº.029/15 - Construção do bueiro com boca-de-lobo na Rua Foz do 
Iguaçu, esquina com Rua Apucarana, localizada no bairro Jardim Guaraituba. 
 
Ofício nº.032/15 -  audiência pública promovida pelo Centro de Estudos, 
Defesa e Educação Ambiental (CEDEA), cujo tema é Poluição da água e do ar 
no Município de Colombo. 
 
Ofício nº.037/15 - Instalação de um bueiro para captação de águas de chuva 
na Rua Felício Kânia, próximo à junção com a Rua Jurema, no bairro Jardim 
Curitiba II. 
 
Ofício nº.038/15 - Instalação da tubulação da galeria de águas pluviais e ainda, 
um bueiro para captação de águas de chuva na Rua Jurema, próximo à junção 
com a Rua Felício Kânia, no bairro Jardim Curitiba II. 
 
Ofício nº.045/15 - Fiscalização da região entre a Rua Londres e a Estrada da 
Ribeira, nos fundos do antigo Mercado Municipal, no bairro Alto Maracanã. 
 
Ofício nº.046/15 - Fiscalização de descarte irregular de resíduos na Rua 
Sudão, nos fundos da transportadora Caravaggio, no bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº.048/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Poluição do 
Ar e da Água.Waldirlei Bueno de Oliveira / Presidente da Câmara Municipal de 
Colombo.  
 
Ofício nº.049/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Poluição do 
Ar e da Água.José Carlos Moretes do Amaral / Secretário Municipal do Meio 
Ambiente 
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Ofício nº. 051/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Poluição 
do Ar e da Água.Luiz Tarcísio Mossato Pinto / Presidente Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP) 
 
Ofício nº. 052/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Poluição 
do Ar e da Água.Dr. Luercy Lino / Procurador Ministério Público do Trabalho 
 
Ofício nº.053/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Poluição do 
Ar e da Água.Sidney Brito / Representante da Comunidade Jardim Dom 
Fernando 
 
Ofício nº. 054/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Poluição 
do Ar e da Água.Promotor de Justiça Dr. Cassio M. Honorato / À 3ª Promotoria 
de Justiça da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Foro Regional de 
Colombo 
 
Ofício nº. 055/15 - Serviço de desobstrução de canal pluvial na Rua Anselmo 
Pavin, localizado no bairro São Gabriel. 
 
Ofício nº. 056/15 - Fiscalização referente ao descarte de lixo no final da Rua 
Rio Paranapanema, no bairro Roça Grande. 
 
Ofício nº. 057/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Poluição 
do Ar e da Água.Presidente José Renato Strapasson / Comissão de agricultura 
e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vereadores 
 
Ofício nº. 060/15 - Instalação tampa no canal pluvial da Rua José Tomacheski, 
na Vila São Gabriel. 
 
Ofício nº. 061/15 - Vistoria no trabalho realizado pela Empresa que presta 
serviços para a SANEPAR, situada no fim da Rua Maranhão, no bairro Jardim 
Jalisco. 
 
Ofício nº. 062/15 - Estudo sobre as causas de alagamento e desobstrução do 
canal pluvial na Rua Do Periquito, localizado no Jardim Ana Rosa II. 
 
Ofício nº. 063/15 - Estudo sobre as causas de alagamento e desobstrução do 
canal pluvial na Rafael de Queiroz, localizado no bairro Guarani. 
 
Ofício nº. 065/15 - Estudo sobre as causas dos constantes alagamentos na 
Rua José Maria da Silva Paranhos, localizado no bairro Guarani. 
 
Ofício nº. 066/15 - Estudo sobre as causas de alagamento e desobstrução do 
canal pluvial na Rua Frei Santa Rita Durão, localizado no bairro Guarani. 
 
Ofício nº. 068/15 - Construção do canal pluvial na Rua do Falcão, localizada no 
bairro Jardim Santa Cruz. 
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Ofício nº. 070/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Poluição 
do Ar e da Água.Izabete Cristina Pavin / Prefeita Municipal de Colombo 
 
Ofício nº. 071/15 - Reconstrução da tubulação da galeria de águas pluviais na 
Rua Jacob Gueno, próximo ao nº 08 no bairro Belo Rincão. 
 
Ofício nº. 078/15 - Realização da troca da tubulação da rede de captação de 
águas pluviais na Rua São João Batista, em frente ao número 463, no bairro 
Fátima. 
 
Ofício nº. 086/15 - Manutenção do bueiro de captação de águas pluviais e 
manutenção do antipó na Rua Andirá, próximo ao nº713, no bairro Guaraituba. 
 
Ofício nº. 108/15 - Realização de vistoria da vigilância sanitária no terreno sito 
à Rua Getúlio Vargas, 1201 localizado na Vila Alto da Cruz II. 
 
Ofício nº. 113/15 - Fiscalização de descarte irregular de resíduos na Rua 
Gabirobeira, na quadra próximo ao número 15, no bairro Jardim das Graças. 
 
Ofício nº. 115/15 - Reiteração do pedido de reconstrução da tubulação da 
galeria de águas pluviais na Rua Jacob Gueno, próximo ao nº 08 no bairro Belo 
Rincão. 
 
Ofício nº. 116/15 - Instalação da tubulação da galeria de águas pluviais e ainda, 
um bueiro para captação de águas de chuva na Rua Arlindo Andretta, no 
trecho entre a Rua Ângelo Betinarde e a Rua João Pinto Martins, na Vila São 
Gabriel. 
 
Ofício nº. 144/15 - Remoção de animal morto na junção da Rua Vereador Pio 
José Broto com a Rua José Bonato Strapasson, no bairro Sapopema. 
 
Ofício nº. 145/15 - Fiscalização e análise da qualidade da água no córrego 
paralelo à Rua Vereador Pio José Broto próximo à junção com a Rua José 
Bonato Strapasson, no bairro Sapopema. 
 
Ofício nº. 159/15 - Pedido para que sejam relatados os motivos, embasamento 
legal e procedimentos adotados para a retirada das camas para os cães que 
vivem no terminal do Maracanã e arredores. 
 
Ofício nº. 163/15 - Instalação de uma rede de drenagem e canalização de 
pluviais na Rua Alexandre de Gusmão, próximo a junção com a Rua Ataúlfo 
Alves, no bairro Guarani. 
 
Ofício nº. 170/15 - Instalação de lixeiras seletivas na Praça Alfredo Chaves no 
bairro Roça Grande. 
 
Ofício nº. 182/15 - Realização de manutenção preventiva das galerias 
construídas para a contensão de enchentes, na Rua Gustavo Kabitschke, no 
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trecho entre a Rua Paschoa Lazarotto Toniolo e Rua São Pedro, no bairro Rio 
Verde. 
 
Ofício nº. 189/15 - Manutenção das galerias de captação de águas pluviais 
construídas na Rua do Carvalho, próximo ao cruzamento com a Rua Jequitibá, 
no bairro Monte Castelo. 
 
Ofício nº. 190/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Proteção 
Animal sob o Foco da Legislação Municipal.Waldirlei Bueno de Oliveira / 
Presidente da Câmara Municipal de Colombo 
 
Ofício nº. 191/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Proteção 
Animal sob o Foco da Legislação Municipal.Evandro Luiz Busato / Secretário 
Municipal do Meio Ambiente 
 
Ofício nº. 192/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Proteção 
Animal sob o Foco da Legislação Municipal.Promotor de Justiça Dr. Cassio M. 
Honorato À 3ª Promotoria de Justiça da Comarca da Região Metropolitana de 
Curitiba – Foro Regional de Colombo 
 
Ofício nº. 193/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Proteção 
Animal sob o Foco da Legislação Municipal.Presidente José Renato 
Strapasson 
Comissão de agricultura e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Vereadores 
 
Ofício nº. 194/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Proteção 
Animal sob o Foco da Legislação Municipal.Prof. Ricardo G.D´Otaviano de C. 
Vilani Coordenação do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal 
do Paraná 
 
Ofício nº. 195/15 - Convite para compor Mesa de Audiência Pública Proteção 
Animal sob o Foco da Legislação Municipal.Fernando César de Aguilera / 
Secretaria Municipal de Saúde 
 
Ofício nº.  200/15 - Implantação de saneamento básico (rede coletora de 
esgoto) no Bairro Jardim Jalisco. 
 
Ofício nº. 211/15 - Manutenção das galerias de captação de águas pluviais 
construídas na Rua Ângelo Dalprá, esquina com a Rua Durval Sechi, no bairro 
Guaraituba. 
 
Ofício nº. 213/15 - Implantação de saneamento básico (rede coletora de 
esgoto) na Rua dos Lírios no Jardim Vale das Flores. 
 
Indicações 2015 
 
103/2015 - Estudos para instalação de 2 (dois) monitores da qualidade do ar no 
município de Colombo 
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111/2015 - Estudos para elaboração do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos. 
 
356/2015 - Estudos para elaboração de um Plano Municipal de Combate à 
Poluição. 
 
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. 
 
465/2015 - Estudos para solucionar problemas cotidianos de enchentes nas 
ruas: Anselmo Pavin e Luiz Carlos Arcie, no bairro São Gabriel. 
 
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. 
 
356/2015 -Estudos para elaboração de um plano municipal de combate à 
poluição. 
 
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. 
 
146/2015 - Estudos para solucionar problemas cotidianos de enchentes na Rua 
Andirá, no bairro Guaraituba. 
 
111/2015 - Estudos para elaboração do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos. 
 
103/2015 - Estudos para viabilizar a instalação de 2 (dois) monitores da 
qualidade do ar no município de Colombo. 
 
 
2016 
 
Projetos de Lei: 
 
PROJETO DE LEI Nº /2016 - Dispõe sobre a segurança e proteção e cuidados 
elementares a serem observados pelos proprietários, possuidores e condutores 
contra o ataque e mordidas e transmissão de zoonoses pelos de cães e do 
crescimento desordenado da população canina no Município de Colombo e dá 
outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº /////2016 - Dispõe sobre a conscientização do uso de 
água tratada canalizada na lavagem de calçadas e vias públicas no âmbito do 
Município de Colombo. 
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Indicação - 2016 
 
Criar e incentivar feiras de produtos orgânicos e agroecológicos no município 
de Colombo. 
 
Indicação - n°6804/2013 - Criação da feira livre da agricultura familiar de 
Colombo   
 
 
Ofícios: 2016 
 
Ofício nº. 009/16 - Pedido de estudo sobre as causas de alagamento e 
desobstrução do canal pluvial na rua Leonor dugonski, localizado no bairro São 
Gabriel. 
 
Ofício nº. 012/16 - Pedido de estudos sobre as causas de alagamento, e 
realizado o serviço de desobstrução de canal pluvial nas ruas Leonor Dugonski 
e Roque Scrock, localizadas no bairro Jardim Guarujá. 
 
Ofício nº. 015/16 - Pedido de limpeza e fiscalização de descarte irregular de 
resíduos na Rua Antônio Todeschini, próximo ao número 776, no bairro Jardim 
Palmital. 
 
Ofício nº. 018/16 - Pedido de estudos sobre as causas de alagamento, e 
realizado o serviço de desobstrução de canal pluvial nas ruas Líbia e Avenida 
Londres, localizadas na Vila Alto da Cruz II. 
 
Ofício nº.  019/16 - Serviços de limpeza, patrolagem e ensaibramento e 
desobstrução de canal pluvial na Rua Atenas, próximo à junção com a Avenida 
Madrid no bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº. 033/16 - Fiscalização e combate a endemias na área localizada entre 
as ruas Evaldo Lazaroto e Jaime Jardim, ao lado do campo de futebol do bairro 
São Sebastião, próximo ao ponto final do ônibus São Gabriel. 
 
Ofício nº. 037/16 - Pedido de estudo sobre as causas de alagamento e 
desobstrução do canal pluvial na Rua Altivo de Oliveira Gomes Júnior, 
localizado no bairro Guaraituba. 
 
Ofício nº. 042/16 - Desobstrução do canal pluvial na Rua Dorval Ceccon em 
frente ao N°328, localizado no bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima. 
 
Ofício nº. 044/16 - Instalação de bueiro para captação de águas de chuva na 
Rua Coimbra, próximo à junção com da Avenida Marginal Direita, localizado no 
Bairro Santa Terezinha. 
 
Ofício nº. 051/16 - Pedido de ação de fiscalização e combate a endemias na 
área localizada na Rua Maiorca, 211, no bairro Santa Teresinha. 
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Ofício nº. 054/16 - Realização de ação de fiscalização e combate a endemias 
na área localizada na Rua Tunísia, esquina com a Rua Madagascar, no bairro 
Alto da Cruz III. 
 
Ofício nº. 069/16 - Pedido de estudo sobre as causas de alagamento e 
desobstrução do canal pluvial na Rua Antonina entre a Rua Pedro do Rosário e 
Rua Paranaguá, localizado no Bairro Guaraituba. 
 
Ofício nº. 081/16 - Manutenção da galeria pluvial, na Rua Ângelo Falavinha 
Dalpra, 661, no bairro Jardim das Graças. 
 
Ofício nº. 087/16 - Reiteração do pedido de serviço de canalizar a vala, com 
instalação de galeria de escoamento localizada na Rua Sudão, próximo ao n° 
656, no Bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº. 103/16 - Instalação uma boca de lobo no cruzamento da Rua Foz do 
Iguaçu com a Rua Apucarana, no bairro Guaraituba. 
 
Ofício nº. 106/16 - Pedido de obra para drenagem e canalização de pluviais da 
Rua Leila Diniz, localizado na Vila Liberdade. 
 
Ofício nº. 123/16 - Implantação de saneamento básico (rede coletora de 
esgoto) na Rua Izídio Mocelin Filho, localizado no Bairro Jardim Belo Rincão. 
 
Ofício nº. 125/16 - Vistoria e reparo da rede coletora de esgoto da Rua 
Presidente Farias, localizado no Bairro Colônia Farias. 
 
Ofício nº. 126/16 - Ação de fiscalização e combate a endemias na área 
localizada na Rua Tebas, nos fundos do CMEI Jardim Central. 
 
Ofício nº. 127/16 - Vistoria e reparo do manilhamento ao lado do CMEI Jardim 
Central. 
 
Ofício nº. 129/16 - Instalação de uma boca de lobo no cruzamento da Rua 
Marginal Paraguai com a Rua Aquiles Stenghel Coler, no bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº. 133/16 - Desobstrução do bueiro na Rua Pedro Nodari em frente ao 
N°84, localizado no bairro Campo Pequeno. 
 
Ofício nº. 138/16 - Desobstrução da rede pluvial da Rua Honorata Baldo, 
próximo ao N° 919, localizado no Bairro Jardim Eucalipto 
 
Ofício nº. 140/16 - Vistoria e reparo de um vazamento de esgoto da Rua Pedro 
Dugonski, esquina com a Rua Ângelo Falavinha Dalprá, no Bairro Jardim 
Guaraituba. 
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Ofício nº. 161/16 - Desobstrução da rede pluvial da Rua Evaristo da Veiga, no 
bairro Campo Pequeno. 
 
Ofício nº. 202/16 - Realização de limpeza, e desassoreamento do córrego da 
Rua Sudão e seus afluentes em frente ao ginásio de esporte Rio Verde 
localizado no bairro Rio Verde, como medida de contenção de enchentes no 
Bairro Rio Verde, Santa Úrsula e demais bairros adjacentes. 
 
Ofício nº. 203/16 -  Realização de serviço de reparo da fossa séptica da Rua 
Das Flores, esquina com a Rua Das Margaridas, no Bairro Parque Monte 
Castelo. 
 
Ofício nº. 216/16 - Manutenção da galeria pluvial, na esquina da Rua Ângelo 
Falavinha Dalpra e Rua das Amoreiras, no bairro Jardim das Graças. 
 
Ofício nº. 217/16 - Manutenção da galeria pluvial e de esgoto, em frente a 
Unidade de Saúde do Jardim das Graças, situada na Rua Ângelo Falavinha 
Dalpra, 457. 
 
Ofício nº. 217/16 - Manutenção da galeria pluvial, na esquina da Rua Ângelo 
Falavinha Dalpra e Rua das Amoreiras, no bairro Jardim das Graças. 
 
 
 
Ofícios 2017 
 
Ofício nº. 003/17 - Fiscalização e manutenção da galeria pluvial e de esgoto, na 
Rua Somália, esquina com a Rua São João Batista, no bairro Fátima. 
 
Ofício nº. Ofício nº. 017/17 - Manutenção da pavimentação e galeria pluvial da 
Rua Gabriel Ferreira, no bairro Jardim Palmital. 
 
Ofício nº. 057/17 - Serviço de reparo da fossa séptica da Rua José Antônio 
Gonçalves em frente ao n°855, no Bairro Jardim Monza. 
 
Ofício nº. 059/17 - Serviço de troca de manilhas, localizada na Rua Iracema, 
bairro Campo Pequeno.   
 
Ofício nº. 070/17 - Limpeza do bueiro e verificação da galeria pluvial da Rua da 
Pedreira, próximo ao nº 437, no bairro Campo Pequeno. 
 
Ofício nº. 081/17 - Reconstrução da tampa do bueiro da Rua Francisco Sgoda, 
esquina com a Rua Pedro Staroi no Bairro Santa Fé. 
 
Ofício nº. 096/17 - Viabilização da fiscalização, manutenção e ampliação da 
galeria pluvial em frente ao CMEI Canaã localizada na Rua Travessa Alasca, 
esquina com a Rua Islândia, no bairro Campo Pequeno. 
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Ofício nº. 098/17 - Fiscalização sobre descarte irregular de esgoto, na Rua 
Padre Domingos Marini, entre a numeração 600 e 900. 
 
Ofício nº. 099/17 - Fiscalização sobre acúmulo irregular de resíduos, bem como 
de acúmulo de cães, na Rua Manoel Celestino Pinto, próximo ao número 104. 
 
Ofício nº. 103/17 -  Implantação de saneamento básico (rede coletora de 
esgoto) nas Ruas: Egito, Congo, São Joaquim e na Travessa Celta, no Bairro 
Jardim Fátima. 
 
Ofício nº. Ofício nº. 104/17 - Implantação de saneamento básico (rede coletora 
de esgoto) na Rua Ângelo Milani, no Bairro Jardim Belo Rincão. 
 
Ofício nº. 105/17 - Instalação de manilhas em toda a extensão da Travessa 
Franklin, no Bairro Campo Pequeno. 
 
Ofício nº. 111/17 - Manutenção da galeria pluvial da Rua Marrocos, esquina 
com a Rua Gustavo Kabitschke no Bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº. 115/17 - Instalação de manilhas na Rua Coimbra, em frente à 
Avenida Santa Terezinha, Bairro Santa Terezinha. 
 
Ofício nº. 149/17 - Verificação de vazamento de esgoto na Rua Presidente 
Faria, próximo ao número 1120, no Bairro Colônia Faria. 
 
Ofício nº. 157/17 - Solicitação da formação e formalização da Frente 
Parlamentar em defesa e proteção dos animais. 
 
Ofício nº. 167/17 - Implantação de saneamento básico (rede coletora de 
esgoto) na Rua Evaldo Kabitschke, Bairro Alto da Cruz. 
 
Ofício nº. 178/17 - Contestação decisão da rejeição de indicação castra móvel 
 
Ofício nº. 192/17 -  Vistoria e reparo de um vazamento de esgoto da Rua 
Gustavo Kabitschke, próximo ao n°654, esquina com a Rua Marrocos no Bairro 
Rio Verde. 
 
Ofício nº. 209/17 - Notificação do proprietário/morador da residência ao lado do 
Nº 191, na Rua Ipê, do Bairro São Dimas, por abandono de animais. 
 
Ofício nº. 213/17 -  Reconstrução da tampa da galeria pluvial da Rua Inácio 
Scrok, esquina com a Rua Camargo no Bairro Campo Pequeno. 
 
Ofício nº. 214/17 - Serviço de limpeza e desobstrução da manilha da Rua 
Pedro Nodari, esquina com a Rua Inácio Scrok, no Bairro Campo Pequeno. 
 
 
Indicações 2017 
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88/2017 - Estudo para Criar e incentivar feiras de produtos orgânicos e 
agroecológicos nos sábados e domingos, próximo do Shopping Maracanã no 
município de Colombo. 
 
979/2017 - Solicito a realização de campanha de incentivo ao recolhimento da 
“Nota Paraná” e doação para as instituições do município de Colombo. 
 
257/2017 - Estudos para realização de auditoria do contrato de prestação de 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado entre a 
Companhia Paranaense de Saneamento – SANEPAR e Prefeitura Municipal de 
Colombo 
 
412/2017/ Estudos sobre impactos ambientais e financeiros para a utilização de 
invólucro fúnebre nos cemitérios de Colombo. 
 
436/2017 / Viabilizar fiscalização e readequação da galeria de captação de 
água de chuva na Rua Benedito Mendes de Moraes, no bairro Arruda. 
 
04/2017 - Oferta de curso de capacitação aberta a população sobre o tema de 
recuperação e preservação do meio ambiente. 
 
507/2017 - Estudos para adesão do Município de Colombo à oficina: “Criação e 
Estruturação de Serviços Municipais e Intermunicipais de Saneamento Básico”, 
realizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa. 
 
 
2018 
 
PROJETO DE LEI Nº  ___2018 - Institui a Política Municipal de Manejo de 
Cães Comunitários no Município de Colombo e dá outras providências. 
 
 
Ofícios 2018 
 
Ofício nº. 003/18 - Pedido de solução para os problemas cotidianos de 
enchente no final da Rua Jaguariaíva com a Rua Formosa Do Oeste no Bairro 
Paloma. 
 
Ofício nº. 008/18 - Vistoria e reparo do manilhamento na Rua Ary Cardoso da 
Silva, próximo do n° 73, no Bairro São Gabriel. 
 
Ofício nº. 009/18 - Vistoria, limpeza e desobstrução do canal pluvial, na Rua 
Guatemala, próximo ao n° 295, localizado na vila Marcelina. 
 
Ofício nº. 010/18 -  Vistoria, limpeza e desobstrução do canal pluvial, na Rua 
Morretes, localizado no Bairro Paloma. 
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Ofício nº. 011/18 - Pedido de estudo sobre as causas dos constantes 
alagamentos e limpeza de uma valeta entupida na Rua Evaristo da Veiga 
próximo ao n° 442, localizado no bairro Jardim Modelo.  
 
Ofício nº. 012/18 -  Pedido para que sejam solucionados problemas cotidianos 
de enchente da Rua Gustavo Kabitschke, localizado no Bairro Rio verde e 
Jardim Santa Úrsula. 
 
Ofício nº. 014/18 - Pedido de estudo sobre as causas dos constantes 
alagamentos da Rua Cerro Azul, no Bairro Jardim Paloma, assim como limpeza 
e desobstrução do canal pluvial. 
 
Ofício nº. 017/18 - Realização de limpeza, e desassoreamento do córrego da 
Rua Sudão e seus afluentes em frente ao ginásio de esporte Rio Verde 
localizado no bairro Rio Verde, como medida de contenção de enchentes no 
Bairro Rio Verde, Santa Úrsula e demais bairros adjacentes. 
 
Ofício nº. 019/18 - Realização de limpeza, e desassoreamento do córrego da 
Rua Sudão e seus afluentes em frente ao ginásio de esporte Rio Verde 
localizado no bairro Rio Verde, como medida de contenção de enchentes no 
Bairro Rio Verde, Santa Úrsula e demais bairros adjacentes. 
 
Ofício nº. 020/18 - Realização de limpeza, e desassoreamento do Rio Palmital 
e seus afluentes próximos aos Bairros Guaraituba, Parque dos Lagos e demais 
bairros adjacentes, como medida de contenção de enchentes nos bairros 
citados. 
 
Ofício nº. 021/18 - Realização de limpeza, e desassoreamento do Rio Atuba e 
seus afluentes como medidas de contenção de enchentes no Bairro Rio Verde 
e Santa Úrsula e demais bairros adjacentes. 
 
Ofício nº. 026/18 - Realização de estudo para solucionar as causas dos 
constantes alagamentos da Rua Telécio Marcondes no trecho entre a Rua 
Adélio Corrêa e Rua Ademar Bontorim, situada no Bairro Jardim Osasco. 
 
Ofício nº. 032/18 -  Pedido de estudo, para solucionar as causas dos 
constantes alagamentos na Travessa Ivatuva, no Bairro Guaraituba, assim 
como limpeza. 
 
Ofício nº. 035/18 - Pedido de estudo sobre as causas de alagamento e 
desobstrução do canal pluvial na Rua Altivo de Oliveira Gomes Júnior, 
localizado no bairro Guaraituba. 

Ofício nº. 036/18 - Pedido de estudo para solucionar as causas dos constantes 
alagamentos na Rua João Tomacheschi, Cep: 83407-240, Jardim Samambaia, 
assim como limpeza. 



 

16 
 

Ofício nº. 37/18 - Pedido de estudo para solucionar as causas dos constantes 
alagamentos na Travessa Francisco Beltrão, no Bairro Guaraituba, assim como 
limpeza. 
 
Ofício nº.  038/18 - Pedido de estudo para solucionar as causas dos constantes 
alagamentos na Rua General Carneiro, Bairro Paloma, assim como limpeza e 
desobstrução do canal pluvial. 
 
Ofício nº.  042/18 - Serviço de vistoria e reparo de um vazamento de esgoto na 
Rua João Tomacheski, próximo ao n°09, no Bairro Jardim Guarujá. 
 
Ofício nº.  043/18 - Vistoria na rede de esgoto da Rua Honorata Baldo, nas 
proximidades do número 939, no bairro Guarani. 
 
Ofício nº.  051/18 - Pedido de estudo para solucionar as causas dos constantes 
alagamentos da Rua Orídes Alves Ribeiro no trecho entre a Rua Cambará e 
Rua Sapopema, situada no Bairro Jardim Guaraituba. 
 
Ofício nº.  052 - Implantação de saneamento básico (rede coletora de esgoto) 
nas Ruas:  Pedro Jardeveski, Roberto Sgoda, Bárbara Socher, Francisco 
Sgoda, Pedro Staroi, Sofia SocherJardeveski, localizado no Jardim Santa Fé. 
 
Ofício nº.  081/18 - Serviço de limpeza e desobstrução das fossas sépticas da 
Escola Municipal Antônio Costa, localizado na Rua Venâncio Trevisan, 16120, 
Bairro Centro. 
 
Ofício nº.  083/18 - Pedido de estudo para solucionar as causas dos constantes 
alagamentos na Rua São João Batista, Bairro Jardim Fátima, assim como 
limpeza e desobstrução do canal pluvial. 
 
Ofício nº.  084/18 - Pedido de estudo para solucionar as causas dos constantes 
alagamentos da Rua Da Castanheira, no Bairro Jardim Das Graças. 
 
Ofício nº.  085/18  -Pedido de estudo para solucionar as causas dos constantes 
alagamentos na Rua Getúlio Vargas, em frente ao CMEI Crisálida e CRAS Rio 
verde, no Bairro Rio Verde, assim como limpeza e desobstrução do canal 
pluvial. 
 
Ofício nº.  087/18 - Manutenção das galerias de captação de águas pluviais na 
Escola Municipal Antônio Costa, localizado na Rua Venâncio Trevisan, 16120, 
Bairro Centro. 
 
Ofício nº.  088/18 - Pedido de estudo para solucionar as causas dos constantes 
alagamentos no final da Rua VergíniaBetinardi Dalprá, situada no Bairro Jardim 
Ana Terra. 
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Ofício nº.  089/18 - Pedido de estudos para solucionar as causas dos 
constantes alagamentos da Rua Benigna Costa Fortes, situadas no Bairro 
Jardim Monza. 
 
Ofício nº.  090/18 - Pedido de estudo para dragagem do Rio nas proximidades 
da Rua Costa Rica, entre as Ruas Santiago e a Islândia, localizado no Bairro 
Campo Pequeno. 
 
Ofício nº.  091/18 - Pedido de estudo para dragagem do Rio nas proximidades 
da Travessa Kênia, localizado no Bairro Alto da Cruz. 
 
Ofício nº.  092/18 - Verificação da galeria pluvial e a manutenção do bueiro 
localizado na Rua Maria Isabel Tosin, 384, no bairro Jardim Monza 
 
Ofício nº.  097/18 - Reparo e manutenção das galerias de captação de águas  
 
pluviais na Rua Roncador, esquina com a Rua Joaquim Távora, no Bairro 
Paloma. 
 
Ofício nº.  106/18/oficio/vistoria/reparo/vazamento/esgoto/Rua/do/Cedro 
Serviço de vistoria e reparo de um vazamento de esgoto da Rua do Cedro, 
próximo do n° 710, no Bairro Embu. 
 
Ofício nº.  115/18 - Serviço de retirada de manilhas da Rua Itajubá, esquina 
com a Rua Pará, no Bairro Jardim Monza. 
 
Ofício nº.  126/18 - Vistoria para identificar as causas dos constantes 
alagamentos da Travessa Kênia, localizado no Bairro Alto da Cruz, para que 
seja solucionado esse problema. 
 
Ofício nº.  127/18 - Vistoria para identificar as causas dos constantes 
alagamentos da Rua Nicarágua, próximo ao n° 530, localizado no Bairro 
Campo Pequeno, para que seja solucionado esse problema. 
 
Ofício nº.  141/18 - Manutenção das galerias de captação de águas pluviais na 
Rua Camargo, esquina com a Rua Inácio Scrok, no bairro Campo pequeno. 
 
Ofício nº.  160/18 - Serviço de vistoria e reparo de um vazamento de esgoto e 
desobstrução das manilhas, na Rua Apucarana próximo do n° 694, localizado 
no bairro Guaraituba. 
 
Ofício nº.  168/18 - Desobstrução do bueiro na Rua Maria Ludwig Muller, 
esquina com a Rua Olávo Bilac, localizado no bairro Guarani. 
 
Ofício nº.  217/18 - Manutenção corretiva da drenagem da nova ponte 
construída o prolongamento da Rua Theodoro Prazmoski, no Bairro Campo 
Alto. 
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Indicações 2018 
 
132/2018 - Estudos para viabilizar cadastramento de voluntários para auxiliar 
nas ações de proteção animal no Município de Colombo 
 
182/2018 - Estudos para viabilizar distribuição de sacos de lixo destinados a 
separação de materiais recicláveis no município de Colombo. 
 
188/2017 - Estudo para Criar e incentivar feiras de produtos orgânicos e 
agroecológicos nos sábados e domingos, próximo do Shopping Maracanã no 
município de Colombo. 
 
370/2018 - Estudos para elaboração de campanha de vacinação gratuita de 
cães e gatos contra a doença da raiva. 
 
343/2018 - Estudos para elaboração de propostas para adesão ao programa de 
iniciativas socioambientais para redução de vulnerabilidade à mudança do 
clima em áreas urbanas, conforme edital do Ministério do Meio Ambiente. 
 
617/2018 - Estudo para criação do Mercado do Produtor de Colombo. 
 
84/2018 - Estudos para criação de campanha de divulgação do serviço de 
coleta de medicamentos não utilizados ou vencidos no município Colombo. 
 
80/2018 - Estudos para oferta de oficinas de compostagem de resíduos 
orgânicos domésticos, em todo o território municipal. 
 
 
2019 
 
Ofícios 2019 
 
Ofício nº.  001/19 - Manutenção da galeria pluvial, na Rua Arlindo H. de 
Carvalho, ao lado da casa 433, no bairro Roça Grande. 
 
Ofícionº.  002/19 -  Manutenção da galeria pluvial, na Rua Gustavo Kabitschke, 
na esquina com a Rua Rodésia. 
 
Ofício nº.  008/19/oficio/vistoria/alagamento/rua/Travessa/Kenia/alto/da/cruz 
Vistoria para identificar as causas dos constantes alagamentos da Travessa 
Kênia, localizado no Bairro Alto da Cruz. 
 
Ofício nº.  009/19 - Realização de limpeza e desassoreamento do Rio Atuba e 
seus afluentes como medidas de contenção de enchentes nos bairros Rio 
Verde, Santa Úrsula e demais bairros adjacentes. 
 
Ofício nº.  010/19 - Realização de limpeza e desassoreamento do Rio Atuba e 
seus afluentes como medidas de contenção de enchentes nos bairros Jardim 
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Jalisco, nas imediações do Projeto Parque Linear do Rio Atuba, no município 
de Colombo. 
 
Ofício nº.  011/19 - Troca de manilhas e aumento da capacidade de captação 
de águas pluviais na Rua da Gabirobeira, no trecho compreendido entre a Rua 
da Mangueira e a Rua da Cerejeira, no bairro Jardim das Graças. 
 
Ofício nº.  016/19 -  Vistoria para identificar as causas dos constantes 
alagamentos na Rua Luiz Motim, localizada no Bairro Jardim Adriana. 
 
Ofício nº.  020/19 -  Limpeza e desassoreamento do rio que corre atrás da Rua 
Getúlio Vargas, próximo ao numeral 1438, no bairro Fátima. 
 
Ofício nº.  021/19 - Manutenção da galeria pluvial, na R. Sérgio D'agostin, 
próximo ao número 266, no Bairro Jardim Osasco. 
 
Ofício nº.  025/19 - Vistoria para identificar as causas dos constantes 
alagamentos na Rua Copenhague, esquina com a Avenida Madri, localizada no 
Bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº.  026/19 - Desobstrução do bueiro, na Rua Copenhague, esquina com 
a Avenida Madri, localizada no Bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº.  035/19 - Manutenção e cobertura da galeria pluvial, na Rua Gustavo 
Kabitschke, esquina com a Rua Rodesia. 
 
Ofício nº.  038/19 - Implantação de saneamento básico (rede coletora de 
esgoto) na Rua Egito, entre a Rua Somália e Tunísia, no Bairro Jardim Fátima. 
 
Ofício nº.  051/19 - Manutenção e vistoria para identificar as causas dos 
constantes alagamentos no início Rua Raphael Francisco Greca, localizada no 
Bairro São Gabriel 
 
Ofício nº.  052/19 - Manutenção e vistoria para identificar as causas dos 
constantes alagamentos no início Rua Padre Domingos Marine, localizada no 
Bairro Itajacuru 
 
Ofício nº.  054/19 - Estudos para implantação de “Ecobarreiras” nos seguintes 
rios e riachos do município de Colombo: Rio Palmital, Rio Atuba, Rio 
Bacaetava, Rio Capivari, Rio Arruda, Rio Morro Grande, Rio Canguiri, Rio 
Pessegueiro (limite de Colombo com Rio Branco do Sul), Rio Tumiri, Rio Água 
Comprida (afluente do Rio Bacaetava), Rio Cachoeira (afluente do Rio 
Palmital), Rio Arroio Rathiel e Rio Ribeirão das Onças (afluentes do Rio 
Capivari) 
 
Ofício nº.  055/19 - Vistoria para identificar as causas dos constantes 
alagamentos na Rua Copenhague, esquina com a Avenida Madri, localizada no 
Bairro Rio Verde 
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Ofício nº.  056/19 - Manutenção da galeria pluvial, com limpeza, desobstrução 
e recolocação de tampas nos bueiros, na Rua Leônidas Alberti 
 
Ofício nº.  064/19 - Colocação de mais boca de lobo, em frente aos Posto de 
Combustíveis, situado na Avenida Argentina, localizada no Bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº.  076/19 - Manutenção da galeria pluvial, com limpeza, desobstrução 
e recolocação de tampas nos bueiros, na Rua Leônidas Alberti, esquina com a 
Rua Pedro Do Rosário, no bairro Guaraituba. 
 
Ofício nº.  102/19 - Manutenção da galeria pluvial, com limpeza, desobstrução 
e recolocação de tampas no bueiro, na Rua Leônidas Alberti 
 
Ofício nº.  111/19 - manutenção da galeria pluvial, com limpeza, desobstrução 
e recolocação de tampa no bueiro, na Rua Casemiro de Abreu 
 
Ofício nº.  113/19 - Manutenção da galeria pluvial, com limpeza, desobstrução 
e recolocação de tampa no bueiro, na Rua Minas Gerais, em frente ao n° 422 e 
447, bairro Campo Pequeno. 
 
Ofício nº.  116/19 - Roçada e limpeza, nos canteiros da Rua Sudão, 
principalmente em torno do córrego em frente ao ginásio de esporte Rio Verde, 
localizada no Bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº.  127/19 - Manutenção da galeria pluvial, com limpeza da via e 
desobstrução do bueiro, na Rua Curitiba, entre a Travessa Lucy e Rua Pôrto 
Alegre do Sul, no Bairro Jardim Curitiba. 
 
Ofício nº.  136/19 - Colocação de manilhas para continuidade da galeria pluvial 
na Rua Francisco Camargo, no trecho entre a Rua Francisco Nodari até seu 
final, no bairro Gabirobal. 
 
Ofício nº.  156/19 - Instalação de bebedouro de agua com filtro no CRAS CEU 
das Artes, localizada na Rua Profa. Otília de Souza Ferrarini, 855 Ofício nº.  
Jardim dos Eucaliptos. 
 
Ofício nº.  189/19 - Manutenção da galeria pluvial, com limpeza, desobstrução 
e recolocação de tampa no bueiro, localizado na Rua Leônidas Alberti, esquina 
com a Rua Pedro Do Rosário, no bairro Guaraituba. 
 
Ofício nº.  196/19 - Desobstrução e limpeza do bueiro, na Rua do Limoeiro, ao 
lado do n°69, no bairro Jardim das Graças. 
 
Ofício nº.  197/19 - Fiscalização sobre descarte irregular de esgoto, na Rua do 
Limoeiro, nas proximidades do n°69, no bairro Jardim das Graças. 
 



 

21 
 

Ofício nº.  206/19 - Vistoria e reparo de um vazamento de esgoto da Rua Rosa 
Schneider, no parque linear do palmital. 
 
Ofício nº.  207/19 - Verificar e solucionar a falta de água, na Rua José Sgoda, 
localizada no bairro Santa Gema. 
 
Ofício nº.  213/19 - Manutenção da galeria pluvial, na Rua Arlindo H. de 
Carvalho, ao lado da casa 433, no bairro Roça Grande. 
 
Ofício nº.  222/19 - Manutenção da galeria pluvial, com limpeza, desobstrução 
e readequação no posicionamento dos bueiros, na Rua José Antônio 
Gonçalves, no trecho entre as ruas Pedro D’Agostin e Alzira LovatoBontorin, no 
bairro Jd Monza. 
 
Ofício nº.  228/19 - Limpeza e desobstrução do córrego da Rua Sudão em 
frente ao ginásio de esporte Rio Verde localizado no bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº.  245/19 - Sejam tomadas as devidas providencias para finalizar a 
obra de instalação de bueiro na Rua Um, em frente ao n°121, no Bairro Atuba. 
 
Ofício nº.  246/19 - Realizada a recolocação de tampa no bueiro, na Rua 
Leonor Dugonski, esquina com a Rua Roque Scrok, bairro Jardim Guarujá. 
 
Ofício nº.  249/19 - Vistoria e reparo das manilhas na Rua Iracema, em frente 
ao n° 190, Bairro Campo Pequeno. 
 
Ofício nº.  251/19 - Roçada e limpeza, nos canteiros de toda a extensão da Rua 
Sudão, principalmente em torno do córrego e em frente ao ginásio de esporte 
Rio Verde, localizada no Bairro Rio Verde. 
 
 
Indicações 2019 
 
669/2019 - Estudos para abertura de um canal específico de denúncias de 
maus tratos e demais assuntos ligados à causa animal no município de 
Colombo. 
 
662/2019 - Estudos para promover doações de bicicleta com tração 
compartilhada - motorizada e humana, também conhecida como Ciclolix, para 
catadores de materiais recicláveis. 
 
570/2019 - Viabilizar locação de espaço para instalação temporária do 
Restaurante Popular de Colombo 
 
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 
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498/2019 - Viabilizar recursos através de Emenda Parlamentar para compor 
subsídio ao programa de castração animal do município de Colombo. 
 
417/2019 - Estudo para criação de rede de defesa e proteção animal no 
município de Colombo. 
 
416/2019 - Estudo para instalação de um jardim botânico municipal de 
Colombo, com a finalidade de estudo, pesquisa e documentação da flora 
regional, acessível ao público 
 
206/2020 - Estudos para agilizar as medidas de processo de verificação de 
cadastro, colocação no sistema e entrega das carteirinhas, garantindo direito a 
aquisição de produtos no armazém da família por pessoas cadastradas a partir 
de dezembro de 2019. 
 
81/2019 - Estudos para implantação de “Ecobarreiras” nos seguintes rios e 
riachos do Município de Colombo: Plamital, Atuba, Bacaetava, Capivari, 
Arruda, Morro Grande, Canguiri, Pessegeiro, Tumiri, Agua Comprida, Cacheira, 
Arroio Rathiel e Ribeirão da Onças. 
 
049/2019 - Estudos para contratação de serviços de desobstrução de galerias 
de águas pluviais e caixas de captação com a utilização de caminhão sugador 
 
Ofícios 2020  
 
Ofício nº.  001/20 - Contestação da decisão desta comissão no que se refere a 
rejeição da indicação protocolada sob o nº15527/19. 
 
Ofício nº.  006/20 - Limpeza e desobstrução com urgência dos córregos da Rua 
Sudão, entre a Rua Madagascar e a Av. Londres, bairro Rio Verde. 
Ofício nº.  008/20 - Limpeza e manutenção da Rua Getúlio Vargas, esquina 
com a Rua Somália, bem como das galerias construídas para a contensão de 
enchentes, no Bairro Alto Da Cruz.   
Ofício nº.  030/20 - Ampliação de rede coletora de esgoto na Porto Alegre do 
Norte, para atender as residências nº 567, 579 estendendo até a esquina com 
a Rua Felício Kânia. 
 
Ofício nº.  031/20 - Vistoria nas obras de construção de galeria pluvial e fluvial 
realizadas pela Prefeitura Municipal de Colombo no terreno situado na Rua 
Getúlio Vargas, 529, esquina com Rua Sudão, 717 no Bairro Rio Verde. 
 
Ofício nº.  033/20 - Drenagem ou manutenção semelhante nas obras iniciadas 
em terreno pertencente à Prefeitura Muncipal de Colombo, situado na Rua 
José Antônio Gonçalves, esquina com a Rua Pedro Dagostin, no bairro Jardim 
Monza. 
 
Ofício nº.  037/20 - Manutenção da galeria pluvial, com limpeza, desobstrução 
readequação da bitola da tubulação, construção de caixa de ligação e de 
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bueiro, na Rua Rio Negro, das proximidades do nº 379 até a esquina com a 
Rua Cornélio Procópio, no bairro Guaraituba. 
 
Ofício nº.  051/20 - Recolocação de tampa no bueiro, na Rua Pôrto Alegre do 
Norte, próximo do n° 495, bairro São Gabriel. 
 
Ofício nº.  053/20 - Verificar a viabilidade de estender uma das galerias pluviais 
em instalação na Rua Gustavo Kabitschke, para que seja feita ligação direta 
até a galeria posicionada junto à Rua Sudão 
 
Ofício nº.  077/20 - Vistoria da vigilância sanitária no terreno sito à Rua Getúlio 
Vargas, 1249, localizado na vila Alto da Cruz. 
 
Ofício nº.  087/20 - Vistoria da vigilância sanitária no terreno sito à Sebastião 
José de Souza, 166, localizado na vila Palmital. 
 
Ofício nº.  098/20 - Manutenção da galeria pluvial, na Rua Sérgio D'agostin, 
esquina com a Rua João Esperanceta, próximo ao número 266, no Bairro 
Jardim Osasco. 
 
Ofício nº.  106/20 - Vistoria e obras necessárias para eliminar vazamento de 
esgoto na Rua Copérnico, entre as Ruas Faraday e Darwin, próximo ao n° 297, 
localizada no bairro Guarani. 
Ofício nº.  108/20 - Vistoria de descarte irregular de esgoto na Rua Copérnico, 
entre as Ruas Faraday e Darwin, localizada no bairro Guarani 
 
Indicações 2020 
 
001 - Estudos para elaboração de campanha contra o abandono de animais no 
município de Colombo.  
 
020-Oficio - Serviço para manilhamento na rua: Madre Paulina, próximo ao 
número 815, Bairro Jardim Eucaliptos. 
 
Pedido de Informação  
 
Requer o envio de informações referentes as obras de construção do Parque 
Linear do Palmital. 
 
Lista dos funcionários credenciados pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, função de Fiscal Ambiental e porque não foram nomeados ainda; 
 
Participação no conselho municipal do meio ambiente.  
 
Falas na câmara e participações em eventos  
 
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1692782980804187 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/803163033099524 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1692782980804187
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/803163033099524
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https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1922319241183892 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/a.53025836372332

7/782852658463895/?type=3 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/481739791908518 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/481739791908518 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/725270604222101 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/829446660471161 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1467575039991650 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/918589511556875 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2218597941556019 
 

https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1922319241183892
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/a.530258363723327/782852658463895/?type=3
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/photos/a.530258363723327/782852658463895/?type=3
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/481739791908518
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/481739791908518
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/725270604222101
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/829446660471161
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/1467575039991650
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/918589511556875
https://www.facebook.com/AndersonPregoColombo/posts/2218597941556019

