
 

 
1  

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017/2020 

 

 "Sonho que se sonha só. É só um sonho que 
se sonha só.  
Mas sonho que se sonha junto é realidade!"   

(Prelúdio - Raul Seixas)  
 

É com muito orgulho que buscamos honrar os compromissos que assumimos e 

nestes 4 anos de mandato tivemos lutas enormes e conseguimos avançar na busca por 

um município melhor para todas e todos. Confira a nossa prestação de contas do que 

desenvolvemos de trabalho e propostas de mandato entre janeiro de 2017 e dezembro 

2020.   

 

30 -   PROJETOS DE LEIS 

02 -  EMENDAS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA  
25 -  EMENDAS AOS DIVERSOS PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO  

1054 -  OFÍCIOS PARA DAR VOZ ÀS REINVINDICAÇÕES DOS MORADORES  

351 - INDICAÇÕES DE SERVIÇOS RELEVANTES  

28 -  PEDIDOS DE INFORMAÇÕES  

04 -  VOTOS EM SEPARADO  

08 -  MANIFESTAÇÃO DE APOIO AS INSTITUIÇÕES E MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.  

 

FISCALIZAÇÃO 

PRESTAÇÕES DE CONTAS BIMESTRAL EM DIVERSAS COMUNIDADES  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS   

PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS MUNICIPAIS   
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A) 30 PROJETOS DE LEIS  

 

01  - 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  

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

logradouros públicos no âmbito do município de Colombo/PR  
 

03  - PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Institui feriado municipal no dia 20 de novembro, “Dia 
da Consciência Negra”, data que lembra o dia em que foi assassinado, em 1695, o líder 
Zumbi, do Quilombo dos Palmares, um dos principais símbolos da resistência negra à 
escravidão e dá outras providências  

 
04  - 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  

 
05  - 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  

 
06  - PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Dispõe sobre a oficialização do dia municipal do 

motociclismo.  
 

07  - PROJETO DE LEI Nº ____/2017 - Dispõe sobre Art. 102 da Lei Ordinária 1.348/2014, 
acrescentando o parágrafo segundo que trata dos doadores regulares de sangue e dá 
outras providências.  

 
08  - 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.  
 

09  - PROJETO DE LEI Nº ___/2017 - Dispões sobre a Campanha Municipal de Combate à 
Violência contra a Mulher.  

 
10  - 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.  
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11  - 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. 

 
12  - POJETO DE LEI Nº ____/2018 - Dispõe Sobre a Criação da Campanha Educativa “Multa 

Moral” nos Estacionamentos Públicos e Privados e dá Outras Providências.  
 

13  - PROJETO DE LEI Nº ____/2018 - Institui a Política Municipal de Manejo de Cães 
Comunitários no Município de Colombo e dá outras providências. 

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

enfrentamento ao assédio e violência sexual nos espaços públicos e transporte coletivo 
público no município de Colombo.  

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

na forma que especifica e dá outras providências  
 

16   - PROJETO DE LEI Nº ____/2018 - Institui o programa espaço infantil noturno – 
atendimento à primeira infância – no âmbito do município de Colombo.  

 
17 - PROJETO DE LEI Nº ____/2018 - Declara de Utilidade Pública a Associação Projeto Viva.  

 
18 - 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.  

 
19 - 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.  
 

20 - PROJETO DE LEI Nº _____/2018 - Dispõe sobre o direito ao aleitamento materno no 
Município de Colombo, e dá outras providências.  

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

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

22 - PROJETO DE LEI Nº _____/2019 - Dispõe sobre o Programa de Atendimento 
Psicopedagógico e Social em todas as unidades municipais de ensino de Colombo, 
conforme especifica. 
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23 - PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - Dispõe sobre o Programa Parada Segura, para 
mulheres, idosos e pessoas com deficiência, em horários noturnos, destinado a incentivar 
medidas e iniciativas de segurança a serem adotadas no transporte coletivo na cidade de 
Colombo e dá outras providências. 

 
24 - PROJETO DE LEI Nº 1542/2020 - Declara de utilidade Pública o Instituto Olhar Solidário. 

 
25 - PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - EMENTA: Autoriza o Poder Executivo, Poder 

Legislativo e Autarquias Municipais, a manter os pagamentos, durante estado de 
emergência nacional pelo coronavírus, a empresas que mantém contratos para prestação 
de serviços continuados com a Administração Pública no Município de Colombo. 

 
26 - PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - “Institui dia Municipal dos migrantes, refugiados e 

apátridas de Colombo”. 
 

27 - PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - Declara A “Romaria e festa de Nossa Senhora do 
Caravaggio” como Patrimônio Cultural Imaterial do município de Colombo e incluiu no 
Calendário Oficial. 

 
28 - PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - Proíbe a realização de festas e estabelece multa para 

proprietários ou possuidores de imóveis que cederem propriedades para a realização de 
festas clandestinas com finalidade comercial durante o período de emergência em saúde 
pública, estabelecida por atos oficiais da Prefeitura Municipal de Colombo. 
 

29 07 – PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - Declara de Utilidade Pública a APMC Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação Pública de Colombo. 

 
30 08 – PROJETO DE LEI Nº _____/2020 - Declara de Utilidade Pública as filiais da Irmandade 

Evangélica Betânia. 
 
 
B)  2 EMENDAS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA  

 

1 - LDO/2018 Nº 09/2018 – EMENDA 01 - Inclua-se no ANEXO I - das Metas e Prioridades da  

LDO/2019, a seguinte ação no ÓRGÃO: 18 – Secretaria Municipal de Obras e Viação, 

UNIDADE: X 002 – Departamento de Obras de Pavimentação, no Projeto Atividade: 1010 – 

Ampliação das vias Públicas Pavimentadas. Na descrição da ação com código Ação de nº 1010, 

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

2019.  
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2 - LDO/2018 Nº 09/2018 – EMENDA 02 - Inclua-se no ANEXO I - das Metas e Prioridades da 

LDO/2019, a seguinte ação no ÓRGÃO: 22 – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer 

e Juventude, UNIDADE: X 001 – Departamento de Cultura, no Projeto Atividade: 2159 – 

Manutenção e desenvolvimento das atividades e ações culturais. Na descrição da ação com 

código Ação de nº 2159, apresentar o detalhamento das ações e os respectivos valores 

inicialmente previstos para custeio de cada uma delas no ano de 2019.  

 
C) 25 EMENDAS AOS DIVERSOS PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO  

 

1 - 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.   

2 - 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.   

3 - PROJETO DE LEI N° 020/2017, que atualiza a planta de valores imobiliária do 

município, apresentamos 1 emenda, para melhoria.   

4 - PROJETO DE LEI N° 023/2017, que, dispões sobre a concessão de diárias de viagens 

ao prefeito e vice-prefeito, apresentamos 2 emendas, 1 para comprovação das despesas e 1 

baixando os valores das diárias a ser pagas.   

5 - PROJETO DE LEI N° 019/2018, que cria o Fundo Municipal de Trânsito, conforme 

especifica.  Apresentamos 2 emendas.   

6 - PROJETO DE LEI Nº 020/2018, que cria a Junta Administrativa de Recursos de Infração 

- JARI e dá outras providencias. Apresentamos 2 emendas.   

7 - PROJETO DE LEI Nº 022/2018, que, “ Altera a lei n° 1195, de 25 de outubro de 2010, 

que dispões sobre a concessão do passe escolar na modalidade de transporte público coletivo. 

Apresentamos 2 emendas que beneficiaria mais famílias de baixa renda.   

8 - 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.   



 

 
6  

 

D) 1054 OFÍCIOS PARA DAR VOZ ÀS REINVINDICAÇÕES DOS MORADORES  

Encaminhamos 856 ofícios de solicitação de serviços para a prefeitura de demandas 

encaminhadas pelos cidadãos. Esta modalidade de ação serve para informar, ou sugerir à 

prefeita, com a intenção de que ela, resolva os problemas e necessidades da população 

colombense.  

 

E) 351 INDICAÇÕES DE SERVIÇOS RELEVANTES  

Quando as sugestões de medidas de interesse público não podem ser formalizadas através de 

projetos de Lei, os parlamentares se servem das indicações, endereçando-as aos órgãos 

competentes.  

 

2020 

 

• 443/2020 - Estudos para elaboração de um Plano de Arborização Urbana 

• 441/2020 - Estudos para intensificação das atividades de desinfecção/descontaminação 

de ônibus e terminais de transporte coletivo que atendem usuários do município de 

Colombo, como forma de prevenção e combate ao coronavírus. 

• 440/2020 - Estudos para reserva de recursos para aquisição de vacinas contra a covid-

19. 

• 439/2020 - Estudos para criação de excepcionalidade na análise de resultados do 

Programa Bolsa Atleta, para que sejam observados os resultados de 2019 e 2020 para 

concessão de do auxílio para 2021 

• 438/2020 - Estudos viabilizar manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre situada 

na Rua Pedro D’Agostin, no Bairro Jardim Monza. 

• 435/2020 - 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). 

• 434/2020 - Estudos para viabilizar instalação de radares de captura de avanço de sinal 

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

nos semáforos instalados na Rodovia da Uva – PR 417, no Município de Colombo-PR. 
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• 433/2020 - Estudos para abertura de um canal específico de denúncias de maus tratos e 

demais assuntos ligados à causa animal no Município de Colombo. 

• 427/2020 - Reitera a Indicação n° 617/2018, que solicita estudo para criação do Mercado 

do Produtor de Colombo. 

• 426/2020 - Reitera a Indicação n° 627/2018, que solicita 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. 

• 423/2020 - Estudos para revitalização, com a realização de limpeza, roçada, colocação 

de areia na área de jogo instalação de iluminação pública e instalação de tela de proteção 

da Cancha de areia e lazer da Rua Brasílio Pereira esquina com a Rua Bahia ao lado da 

Unidade de Saúde Alexandre Nadolny no Bairro Campo Pequeno. 

• 422/2020 - Estudo para a substituição de lâmpadas normais pela colocação de luminárias 

de LED em toda a extensão da Rua Líbia no Bairro Alto da Cruz. 

• 414/2020 - Reitera a indicação de n° 188/2017, que solicita estudo para criar e incentivar 

feiras de produtos orgânicos e agroecológicos nos sábados e domingos, próximo do 

Shopping Maracanã no município de Colombo. 

• 413/2020 - Reitera a Indicação de N°235/2016, que solicita estudos para implantação de 

juizado especializado criminal em Colombo, para as mulheres vitimam de violência. 

• 406/2020 - Estudos para viabilizar a instalação de semáforos no cruzamento entre a Rua 

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

Bairro Atuba. 

• 405/2020 - Assunto: Estudos para elaboração de um Plano Municipal da Pessoa com 

deficiência de Colombo. 

• 403/2020 - Estudos para elaboração de um Plano de Educação Ambiental para a guarda 

responsável de animais domésticos. 

• 394/2020 - Estudos para criação de um Centro de Referência de Atendimento para 

pacientes com doenças raras no Município de Colombo.  

• 393/2020 - Reitera a indicação 534/2015, que solicita estudos para abertura de uma 

ouvidoria direta à Juventude, para recepção de denúncias e proposição de ideias para 

este segmento. 
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• 392/2020 - Reitera a indicação 218/2019, que solicita estudos para Implementação da 

Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal de Colombo 

• 379/2020 - Reitero a indicação 853/2017, que solicita estudos para instalação de 

Semáforos no cruzamento entre a Rua Gustavo Kabitschke e a Avenida Londres, no 

Bairro Rio Verde. 

• 378/2020 - Reitero a indicação 546/2104, que solicita estudo para a criação do Conselho 

Municipal de Promoção à Igualdade Racial. 

• 377/2020 - Reitera a indicação 545/2014, que solicita estudo para a criação do Fórum 

Municipal de Igualdade Racial. 

• 376/2020 - Reitero a indicação 730/2014, que solicita estudos para execução de um 

censo populacional de animais no município de Colombo. 

• 375/2020 - Reitera a indicação 443/2014, que solicita estudos para criação do Conselho 

municipal de defesa dos direitos dos animais no município de Colombo. 

• 374/2020 -  Reitero a indicação 388/2014, que solicita estudo para a criação de centro 

público de economia solidária. 

• 373/2020 - Estudo para viabilizar a construção de prédio novo para Unidade de Saúde 

CAIC, localizada na Rua Antônio Francisco Scrok, n°39, Bairro São Gabriel. 

• 368/2020 - Solicito que seja estabelecida gratificação aos servidores envolvidos no 

combate à pandemia do coronavírus (COVID-19), que por força da função exerçam 

atividade de risco. 

• 367/2020 - Solicito estudos para criação de um aplicativo para acompanhar em tempo 

real, por meio de gráficos, o atendimento das UPA Maracanã. 

• 364/2020 - Solicito a execução de obras de revitalização na Avenida São Gabriel, trecho 

da Rua da Pedreira no Bairro Campo Pequeno até Rua Pedro Gonshi, no Bairro Olaria. 

• 358/2020 -  Solicito a instalação de sinalização indicando a “distância segura da 

ultrapassagem e que os carros devem manter do ciclista, respeite o Ciclista, Atenção 

Estrada Utilizada Por Ciclistas - Trafegue Com Cuidado, Devagar Ciclistas e Área De 

Treinamento De Ciclistas", na Rodovia da Uva. 

• 356/2020 - Viabilizar estudos para implantação da unidade de terapia intensiva neonatal 

na Maternidade Maracanã. 

• 355/2020 - Viabilizar estudos para elaboração do Plano Cicloviário de Colombo. 
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• 354/2020 - Solicito a reiteração da indicação 649/2013, que solicita estudos para viabilizar 

a construção do heliponto para emergências médica no Pronto Atendimento do Maracanã 

e Hospital e Maternidade Alto maracanã. 

• 321/2020 - Estudos para ampliação ao acesso ao armazém da família, para pessoas com 

diabetes, intolerância à lactose e glúten e pessoas em “situação financeira instável” por 

situação excepcional, por conta da pandemia da covid-19. 

• 320/2020 - Estudos para criação de uma agência municipal de fomento a micro e 

pequenas empresas do município de Colombo 

• 307/20 - Solicito estudos para realização de Edital para seleção de conteúdo audiovisuais 

produzidos com artista locais a serem vinculados às redes sociais da prefeitura para a 

população. 

• 306/20 - Solicito estudos para realizar processos de consulta e participação da sociedade 

na formulação das políticas culturais 

• 302/20 - Estudos para construção de muro entre o terreno do CAIC e a Igreja Nossa 

Senhora das Vitórias, localizada na Rua Antônio Francisco Scrok, n° 39, Bairro São 

Gabriel. 

• 303/20 - Implantar regime de fila única para atendimento de pacientes com COVID-19 em 

estado grave em unidades públicas ou privadas de terapia intensiva (UTI”s) em todo o 

território do Estado do Paraná. 

• 305/20 - Solicito estudos para realização de profissionalização de agentes e gestores 

culturais em Colombo. 

• 301/20 - Estudos para construção de muro de arrimo entre o terreno da Igreja Nossa 

Senhora Das Vitórias e a continuação da Rua Benjamin Costa Curta, Bairro São Gabriel. 

• 292/20 - Realizar encontro de grafitti (Street of Styles) utilizando os muros da cidade e 

transformar em galerias de artes a céu aberto, junto com dança, arte, cultura e música. 

• 291/20 - Estudos para realizar aulas on-line de desenho, história em quadrinho e dança. 

• 290/20 - Estudos para realização de medidas complementares para o enfrentamento da 

Emergência em Saúde Pública, decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), para 

permitir a realização de eventos na modalidade drive-in. 
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• 289/20 - Estudos para atendimento emergencial a circenses e artistas de rua, com a 

disponibilidade de créditos para compra de produtos alimentícios e higiene no armazém 

da família. 

• 285/20 - Solicito criação de um programa para atendimento adequado à população em 

situação de rua, intitulado Programa Ação de Inverno Colombo 

• 284/20 - Estudos para garantir prioridade do fornecimento de vacinas de Influenza 

A/H1N1 para atender trabalhadores dos serviços dos correios em resposta à pandemia 

do novo coronavírus. 

• 281/20 - Implantar Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 

Falciformes e Outras Hemoglobinopatias, dando ênfase a especialidades de mulheres 

em idade fértil. 

• 274/20 - Solicito o aumento de frota para as linhas de ônibus São Gabriel e São Sebastião 

• 273/20 - Solicito estudos para a canalização aberta de cursos d’água do córrego 

localizado na Rua Sudão, no Bairro Rio Verde. 

• 264/2020 - Realizar a vistoria e fiscalização de comércios e estabelecimentos para coibir 

a venda de cerol e linha chilena em Colombo. 

• 256/20 - Estudos para construção de pista de skate no Parque Linear do Rio Palmital, 

com participação de skatistas do município na elaboração do projeto 

• 248/20 - Estudos para que seja construído uma sala de reuniões e eventos da Unidade 

de Saúde Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua São João Batista, n° 785-879, no 

bairro Jardim Fátima. 

• 247/20 - Estudos para criação de um programa de Atenção à Saúde do Idoso. 

• 242/20 - Estudo para realizar processo seletivo público, para contratação de Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), para compor o quadro de funcionários das unidades de 

saúde de Colombo. 

• 241/20 - Estudos para viabilizar ampliação do horário de atendimento para até às 20h, da 

Unidade de Saúde Moinho Velho. 

• 230/20 - Estudos para abertura de Edital de Fomento destinado a profissionais e espaços 

esportivos para desenvolvimento de aulas/treino/atividades com transmissão via 

streaming 
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• 220/20 - Estudos para criação de um Fundo Emergencial de Amparo aos trabalhadores 

de Esporte e Lazer no município de Colombo, em atenção ao enfrentamento da pandemia 

do COVID-19 

• 219/20 - Estudos para criação de um Fundo Emergencial de amparo aos trabalhadores 

do setor cultural e aos espaços culturais a ser utilizado em enfrentamento aos impactos 

da pandemia do COVID-19 

• 218/20 - Estudos para criação e lançamento de Editais de Fomento Cultural, destinados 

aos trabalhadores do setor cultural e aos espaços culturais para o desenvolvimento de 

atividades artísticas com transmissão via internet ou rede de comunicação aberta a serem 

utilizados durante o enfrentamento aos impactos da pandemia do COVID-19 

• 217/20 - Estudos para que seja feita a limpeza dos principais rios do município tendo em 

vista a estiagem que propicia a retirada de entulho e cascalho das margens. 

• 215/20 - Estudos para realização de manutenção do parquinho e da academia ao ar livre 

instalados no Social Plaza 

• 206/20 - 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. 

• 204/20 - Estudos para garantir suspensão da cobrança de parcelas de empréstimos 

consignados em folha de pagamentos de servidores municipais da administração pública 

direta e indireta, ativos e inativos, em caráter excepcional, devido ao enfrentamento a 

pandemia do novo coronavírus – COVID-19 

• 187/20 - Estudos para instalação de uma câmara de descontaminação na Unidade de 

Pronto Atendimento do Alto Maracanã. 

• 199/20 - Estudos para ampliação da campanha e ações de combate ao mosquito Aedes 

aegypti, vetor da dengue. 

• 198/20 - Estudos para o desenvolvimento de ações de descontaminação e desinfecção 

em comunidades de alta densidade demográfica. 

• 196/20 - Estudos 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. 
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• 190/20 - Estudos para viabilizar o Projeto Social de Formação, Qualificação e Habilitação 

Profissional de Condutores de Veículos Automotores 

• 166/20 - Estudos para garantir prioridade aos motoristas de taxi, ônibus, aplicativos, vans, 

motoboys e entregadores, para recebimentos da vacina contra a gripe INFLUENZA 

A/H1N1 no município de Colombo. 

• 165/20 - Estudo para substituição da lâmpada normais por luminárias com lâmpada de 

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

• 162/20 - 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 

• 157/20 - 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 

• 156/20 - Estudos para abertura de conta e realização de campanha de arrecadação para 

recebimento de doações ao Fundo Municipal de Saúde. 

• 155/20 - Estudos para realização de fiscalização nos estabelecimentos comerciais e 

abertura de canal de denúncias sobre prática de preços abusivos 

• 154/20 - Estudos para ampliação do fornecimento de vacinas de Influenza A/H1N1 para 

atender trabalhadores dos serviços essenciais de resposta à pandemia do novo 

coronavírus. 

• 141/20 - Estudos para reabertura da Santa Casa de Colombo, para atendimento aos 

pacientes do coronavírus. 

• 140/20 - Estudos para converter pelo menos um ginásio de esporte em Colombo em 

hospital temporário para atendimento aos pacientes do coronavírus. 

• 139/20 - Estudos para manter o fornecimento de merenda escolar nas unidades de ensino 

durante as suspensões das aulas. 

• 138/20 - Estudos para a instalação de uma linha ligeirinho articulado direto entre o 

terminal Maracanã e o terminal Cabral. 

• 137/20 - Indicar a instalação de um campus de uma universidade estadual em Colombo 
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• 136/2020 - Estudos para realização de campanha contra a intolerância religiosa no 

município de Colombo. 

• 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. 

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

Ligue - 180 - Central de Atendimento à Mulher. 

• 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. 

• 066/2020 - Estudos para realização de operação concentrada, com serviços públicos de 

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

Camerun, AnestorAnt, Marcilio Dias, Saara, Varsóvia, Francisco Cibuski Filho, Vicente 

Gorski, Angola e Érico Veríssimo. 

• 065/2020 - Estudos para realização de pavimentação asfáltica na região da Planta Santa 

Úrsula, nas seguintes ruas: Adis Abeba, Camerum, AnestorAnt, Marcilio Dias, Saara, 

Varsóvia, Francisco Cibulski Filho, Vicente Gorski, Angola e Érico Veríssimo 

• 057/2020 - Solicito que a Secretaria intervenha junto aos Correios, para criação de 

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

Monza. 

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

motorizada e humana, para agentes comunitários de saúde. 

 

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

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

recicláveis. 

• 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.  

• 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. 

• 644/2019 - Estudos para viabilizar a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento 

no bairro Centro. 

• 643/19 - Solicita-se a adoção de medidas para a construção do Plano municipal de 

Salvaguarda da Capoeira em Colombo 

• 599/19 - Estudos para viabilizar abertura de Edital de chamamento público para entes 

federados e organizações da sociedade civil, para execução de pesquisa, mapeamento 

e documentação da capoeira, na cidade de Colombo e Região Metropolitana de Curitiba, 

no estado do Paraná. 

• 598/19 - Estudos para viabilizar instalação de radares de captura de avanço de sinal 

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

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

• 571/19 - Viabilizar junto ao Governo do Paraná obras de revitalização geral do Colégio 

Estadual Helena Kolody no município de Colombo. 

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

Popular de Colombo. 

• 569/19 - Solicito que sejam realizadas obras de manutenção para eliminar goteiras nas 

salas de aula da Escola Municipal Padre Jones João Tibolla, localizada na Rua Teixeira 

Soares, 32 - Jardim Cristina III. 

• 567/19 - Estudos para viabilizar reunião pública para apresentação e explicação do edital 

do programa estadual de fomento e incentivo à cultura - PROFICE. 
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• 566/19 - Estudos para viabilizar aumento no valor do repasse para custear o Transporte 

Escolar de estudantes da Rede Estadual de Educação 

• 498/19 - Viabilizar recursos através de Emenda Parlamentar para compor subsídio ao 

programa de castração animal do município de Colombo 

• 497/19 - 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 

• 467/19 - Solicito a execução de obras de revitalização em toda a extensão da Rua 

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

Andreta, localizada no Bairro Jardim Monza. 

• 466/19 - Estudos para viabilizar a inclusão de um ponto de taxi no projeto de revitalização 

da Rua Abel Scuissiato, próximo as lojas, farmácias e demais comercio existente no 

Maracanã, contendo recuo, abrigo e sinalização. 

• 462/19 - 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 

• 450/19 - Solicito a execução de obras de revitalização da Rua Pedro Gorski, desde seu 

início na Rua da Pedreira o término no bairro Rio Verde. 

• 449/19 - 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). 

• 445/19 - Estudos para pavimentação da Rua Evaldo Kabitschke, no trecho entre a Rua 

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

• 442/19 - Instituir a campanha municipal de prevenção ao desaparecimento de crianças e 

dos Adolescentes 

• 440/19 - Solicito estudos para a instalação de bibliotecas nas escolas municipais de 

Colombo. 

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

atendimento da população na Unidade de Saúde Santa Tereza. 

• 438/19 - Medidas para criação do Conselho Municipal dos direitos dos refugiados, 

migrantes e apátridas de Colombo 
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• 429/19 - Solicito implantação do anfiteatro no CEU das artes, para garantir grandes 

apresentações. 

• 417/19 - Estudo para criação de rede de defesa e proteção animal no município de 

Colombo. 

• 416/19 - Estudo para instalação de um jardim botânico municipal de Colombo, com a 

finalidade de estudo, pesquisa e documentação da flora regional, acessível ao público 

• 415/19 - Estudos para realização de reforma do espaço físico, da Unidade de Saúde 

Alexandre Nadolny. 

• 414/19 - Estudos para realização de ampliação do espaço físico, construção de salas 

para atendimento médicos na Unidade de Saúde Alexandre Nadolny. 

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

Família” na Unidade de Saúde 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. 

• 320/19 - Estudos para ampliação de horário do ônibus da linha U01 – SEDE / 

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

as 22:30, 23:00 e 23:30 

• 319/19 - Estudo para ampliar convênio com entidades filantrópicas, clínicas, ongs e 

hospitais, para atendimento de neuropediatra. 

• 293/19 - Estudos para implantação de uma central de serviços integrado da prefeitura 

156, no modelo de Curitiba. 
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• 288/19 - Estudo para Instalação de um semáforo para pedestre, com botoeira de 

comando, junto ao semáforo existente, no cruzamento da Rua São Pedro, esquina com 

a Rua Roberto Lambach Falavinha. 

• 283/19 - Estudos para viabilizar criação de um plano preventivo de segurança e combate 

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

• 282/19 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a ampliação do Colégio 

Estadual de Guaraituba com substituição das salas de madeira por alvenaria. 

• 281/19 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a ampliação do Colégio 

Estadual Dom João Bosco EFM e substituição das salas de madeira por alvenaria. 

• 279/19 - Estudos para ampliação do prédio da Escola Municipal Jardim das Graças, com 

construção de mais salas de aula e adequação do pátio, cozinha e refeitório. 

• 277/19 - Estudos para revitalização da cancha de areia, situado na Travessa Bolívia 

esquina com a Rua Júlia StenghelColer, Bairro Rio Verde. 

• 276/19 - Estudos para elaboração de campanha de enfrentamento ao uso excessivo de 

álcool. 

• 270/19 - Estudos para a elaboração de proposta para cadastramento no programa de 

Fortalecimento Institucional de Órgãos e Conselhos voltados para a promoção de 

Igualdade Racial, conforme edital aberto pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos. 

• 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. 

• 258/19 - Estudos para credenciamento de mais clínicas de oftalmologia em Colombo. 

• 257/19 - Estudos para viabilizar melhorias no estacionamento do CAIC. 

• 255/19 - Viabilizar a implantação do CAPS III, (Centros de Atenção Psicossocial, com 

atendimento emergencial 24H), nas regionais do município de Colombo. 
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• 218/19 - Estudos para Implementação da Corregedoria e Ouvidoria da Guarda Municipal 

de Colombo. 

• 217/19 - Estudos para revitalização das estruturas de lazer (quadras esportivas) na Rua 

Saul Bento Nodari, ao lado da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Colombo (APAE), no bairro Jardim Monza. 

• 181/19 - Estudo para cessão de terreno situado entre a Rua Aquiles StenghelColer e a 

Rua Júlia StenghelColer, ao lado do terminal de ônibus escolar, a fim de construir uma 

unidade nova da Escola Estadual Prefeito DJALMA JOHNSSON - EF. 

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

de Colombo 

• 97/19 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

unidade nova para o Escola Estadual DJALMA JOHNSSON, E E PREF-EF, localizado 

na Rua República Argentina,75, bairro Rio Verde em Colombo, Paraná. 

• 96/19 - Estudos para ampliação do abrigo do ponto de táxi, localizado em frente ao 

Colombo Park Shopping, contendo abrigo contra a chuva, bancos de espera, linha 

telefônica e sinalização horizontal e vertical na via pública. 

• 81/19 - Estudos para implantação de “Ecobarreiras” nos seguintes rios e riachos do 

Município de Colombo: Palmital, Atuba, Bacaetava, Capivari, Arruda, Morro Grande, 

Canguiri, Pessegeiro, Tumiri, Agua Comprida, Cacheira, Arroio Rathiel e Ribeirão da 

Onças. 

• 49/19 - Estudos para contratação de serviços de desobstrução de galerias de águas 

pluviais e caixas de captação com a utilização de caminhão sugador 

• 24/19 - Estudos para Implantação de integração das linhas B73-Jardim Osasco, S61-

Santa Fé, B76-São Sebastião, B78-São Gabriel, com um dos seguintes terminais: 

Terminal do Roça grande Terminal do Santa Cândida, Terminal do Boa Vista e Terminal 

do Cabral. 

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

associações de moradores no Município de Colombo 

• 16/19 - Estudos para viabilizar implantação de uma incubadora de empresas e projetos 

sociais no Município de Colombo 
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• 15/19 - Estudos para elaboração de campanha de incentivo à participação feminina em 

práticas esportivas. 

• 07/19 - Estudos para viabilizar mapeamento de autores Colombenses e proporcionar 

realização palestras desses escritores nas bibliotecas municipais de Colombo. 

 

2018 

• 641/18 - Estudos para viabilizar substituição da lombada simples pela travessia elevada 

de pedestre, em frente ao (CMEI) Centro Municipal de Educação Infantil Meu Cantinho, 

localizada, na Avenida Pref. João Batista Stocco, n° 836, Bairro Guaruja 

• 640/18 - Estudos para viabilizar criação de um plano preventivo de segurança e combate 

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

• 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.  

• 626/18 - Estudos para realização de reforma no telhado e manutenção das dependências 

do Ginásio da Escola Rural Municipal Imbuial da Roseira.  

• 623/18 - Estudo para a inclusão na grade curricular das escolas municipais conteúdo 

sobre “noções da Lei Maria da Penha”.  

• 622/18 - Estudo para a inclusão de ações socioeducativas de prevenção e combate à 

violência contra a mulher nas escolas municipais de Colombo.  

• 621/18 - Estudo para criar o Fundo Municipal Enfrentamento à Violência Contra as 

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

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

atendimento a mulheres vítimas de qualquer tipo violência.  

• 617/18 - Estudo para criação do Mercado do Produtor de Colombo.  

• 616/18 - Estudo para construção de calçada para pedestres na Rua Getúlio Vargas, entre 

as ruas Líbia até a Evaldo Kabitschke, localizada no bairro Alto da Cruz.  

• 574/18 - Estudo para criar o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 

instrumento de captação e aplicação de recursos destinados à execução das políticas, 

programas e projetos na área de atendimento da pessoa com deficiência.  
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• 573/18 - Estudos para formação de parceria entre Prefeitura Municipal, Polícia Militar e 

demais órgãos competentes para implantação de ações integradas de fiscalização 

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

AIFU, no município de Colombo.  

• 557/18 - Estudos para viabilizar Cursos de Robótica e Capacitação de professores 

Multiplicadores. Desmistificar a robótica e aproximar os alunos dessa nova realidade, 

incentivando a participarem do ambiente de ciência, tecnologia e inovação do Município.  

• 556/18 - Estudos de oferta de clínicas especializadas para crianças e adolescestes 

usuários de drogas.  

• 542/18 - 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.  

• 539/18 - Estudos para viabilizar regulamentação de Estacionamento Rotativo nas vias 

públicas em Colombo.  

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

• 527/18 - Estudo para instalação de câmera de monitoramento na área da Mini Arena e 

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

• 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.  

• 515/18 - Estudos para criar o Conselho Municipal de Comunicação e a Conferência 

Municipal de Comunicação de Colombo.  

• 509/18 - Estudos para revitalização, colocação de areia na área de jogo instalação de 

iluminação pública e instalação de tela de proteção da Cancha de areia e lazer da Rua 

Brasílio Pereira esquina com a Rua Bahia ao lado da Unidade de Saúde Alexandre 

Nadolny no Bairro Campo Pequeno.  

• 508/18 - Estudos para viabilizar construção de calçada para pedestres em frente do 

Colégio Estadual Helena Kolody, localizada Rua Maria Isabel Tosin, n°181, Jardim 

Monza.  
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• 507/18 - Solicito a realização de estudos para construção, de calçada para pedestres em 

torno do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) graciosa e da praça, 

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

• 496/18 - Estudos para viabilizar a oferta de oficinas que promovam a convivência em 

grupos por meio de estratégias que revigorem os vínculos familiares e comunitários das 

mulheres.  

• 495/18 - Estudos para viabilizar a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação no Município de Colombo.  

• 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 enfermeiros (a) para recomposição 

da equipe da Unidade de Saúde do Fátima  

• 459/18 - Estudos para viabilizar o tombamento do prédio da Associação Italiana Padre 

Alberto Casavecchia.  

• 453/18 - Estudos para viabilizar o ensino da língua veneta no Município de Colombo.  

• 428/18 - Estudos para revitalização, instalação de iluminação pública e instalação de 

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

• 426/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Padre Durval Secchi.  

• 411/18 - 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).  

• 410/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Ângelo Falavinha Dalprá, Escola 

Municipal Antônio Cavassin, Escola Municipal Antônio Costa e Escola Municipal Carlos 

Fontoura Falavinha.  
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• 409/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Dr. Manoel Costa curta, Escola 

Municipal Elvira Nodari Alberti, Escola Rural Municipal Imbuial Da Roseira e Escola 

Municipal Jardim Ana Maria.  

• 408/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Jovino do Rosário, Escola Municipal 

Jucondo D’Agostin e Escola Municipal Juscelino Kubitschek.  

• 407/18 - Estudos para formação de orquestra de cordas nas unidades municipais de 

educação do município de Colombo.  

• 396/18 - Estudos para viabilizar a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento no 

bairro Jardim Arapongas.  

• 393/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Prefeito Djalma Johnsson, Colégio 

Estadual Dom João Bosco.  

• 392/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Abraham Lincoln, Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos Ulysses Guimarães e Colégio Estadual Colombo.  

• 391/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Lindamir Alberti, Colégio Estadual 

Vereador Raulino Costacurta 

• 390/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Helena Kolody.  

• 389/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta no Colégio Estadual Plínio Alves Monteiro Tourinho.  

• 387/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Jardim Das Flores, Escola Municipal 

Jardim Guarujá, Escola Municipal João Batista Stocco.  

• 386/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Monteiro Lobato, Escola Municipal 

Nossa Senhora De Fátima, Escola Municipal Parque Santa Terezinha.  
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• 385/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Presidente Castelo Branco, Escola 

Municipal Santa Fé, Escola Municipal Santa Isabel e Escola Rural Municipal Irmã Maria 

Antonieta Farani.  

• 378/18 - Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Municipal Jardim Das 

Flores, Escola Municipal João Batista Stocco e Escola Municipal José Frederico Paulo 

Weigert.  

• 377/18 - Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Municipal Padre 

Durval Secchi, Escola Municipal Padre Jones João Tíbolla e Escola Municipal Presidente 

Castelo Branco.  

• 376/18 - Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Municipal Santa Fé 

e na Escola Municipal Santa Isabel.  

• 375/18 - Estudos para viabilizar implantação de refeitório em espaço adequado na Escola 

Municipal Vitório Manoel Franceschi.  

• 370/18 - Estudos para elaboração de campanha de vacinação gratuita de cães e gatos 

contra a doença da raiva.  

• 367/18 - Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Municipal Agripino 

João Tosin, Escola Municipal Antônio André Johnsson e Escola Municipal Nossa Senhora 

de Fátima.  

• 366/18 - Estudo que viabilize recursos financeiros objetivando a construção de uma 

quadra esportiva coberta na Escola Municipal Agripino João Tosin, localizada na Rua 

Evaldo Kabitschke, 317, Bairro Alto da Cruz.  

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

Solidária e Empreendedorismo Social no município de Colombo.  

• 343/18 - 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.  

• 334/18 - Estudos para viabilizar incentivo à prática do “Grafite” no município de Colombo.  

• 329/18 - Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Rural Municipal Irmã 

Antonieta Farani, localizada na Rua Virgínio Arcie, n° 400, Bairro Capivari.  
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• 328/18 - Estudos para viabilizar implantação de refeitório na Escola Rural Municipal 

Imbuial da Roseira, localizada na Estrada da Ribeira, KM n° 23, bairro Imbuial da Roseira.  

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

Regulatório das Organizações da Sociedade Civil) no município de Colombo.  

• 326/18 - Estudos para viabilizar chamamento público para seleção de propostas culturais 

a serem desenvolvidas por Organizações da Sociedade Civil em todo o território do 

município de Colombo.  

• 305/18 - Estudos para viabilizar fixação de lista de médicos em serviço e do responsável 

pelo plantão em local visível aos usuários das Unidades de Saúde, clínicas, laboratórios 

e Unidades de Pronto Atendimento públicos do município de Colombo.  

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

do Município de Colombo.  

• 287/18 - Estudos para disponibilizar as listas de medicamentos distribuídos gratuitamente 

pelo município e Estado nas Unidades de Saúde, farmácias municipais, UPA, CAPS e 

demais órgãos de saúde situados no município de Colombo.  

• 283/18 - Estudo para criação de casas de abrigo para o atendimento de mulheres e seus 

dependentes em situação de violência doméstica.  

• 282/18 - Estudo para criação da Casa Da Mulher Colombense.  

• 260/18 - Estudos para que seja realizado convênio entre a prefeitura de Colombo com a 

prefeitura de Curitiba para atendimento das mulheres vítimas de violência na Casa da 

mulher brasileira.  

• 259/18 - Estudos para que seja construído a sala de reuniões e eventos da Unidade de 

Saúde Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua São João Batista, n° 785-879, no 

bairro Jardim Fátima.  

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

oferta dos serviços da Defensoria Pública do Paraná.  

• 256/18 - 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.  

• 255/18 - Estudos para viabilizar cessão de uso de sala para instalação da defensoria 

pública do Paraná, como medida incentivo à volta do atendimento em Colombo.  
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• 254/18 - Estudos para viabilizar nomeação de defensores públicos para atender a região 

de Colombo.  

• 246/18 - Estudos para viabilizar adesão do Município de Colombo ao Programa Brasil 

Transparente, conforme orientações do Ministério da Transparência e Controladoria 

Geral da União – CGU  

• 245/18 - Estudos para a elaboração de propostas para adesão ao programa de apoio às 

Políticas Públicas de Igualdade e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 

conforme orientações da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres - SPM  

• 234/18 - Estudo para seja realizado com urgência asfalto de baixo custo em toda 

extensão da Rua Saul Bento Nodari, no Jardim Monza, rua da (APAE) - Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais.  

• 233/18 - Estudos para revitalização, da cancha de vôlei e futebol de areia, situada na Rua 

Saul Bento Nodari, esquina com a Rua Osvaldo Strapasson Vicentin, no bairro São 

Gabriel.  

• 202/18 - 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.  

• 201/18 - Estudos para a elaboração de proposta para cadastramento no programa de 

Fortalecimento Institucional de Órgãos e Conselhos voltados para a promoção de 

Igualdade Racial, conforme edital aberto pelo Ministério dos Direitos Humanos.  

• 195/18 - Estudos para a instalação de uma Arena Multiuso no Projeto Pró Criando Alto 

da Cruz – Colombo-PR  

• 194/18 - Estudos para a elaboração de um Plano Municipal de Reabilitação Urbana  

• 193/18 - Estudo para instalação de câmera de monitoramento no CMEI - Vivendo e 

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

Terezinha.  

• 192/18 - 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.  

• 191/18 - Estudos para criação do programa Nota Colombense para serviços enquadrados 

no Imposto Sobre Serviços - ISS  
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• 182/18 - Estudos para viabilizar distribuição de sacos de lixo destinados a separação de 

materiais recicláveis no município de Colombo.  

• 181/18 - Estudo para viabilizar a implantação de um Centro Municipal de Educação 

Infantil rural – (CMEI) no bairro Imbuial.  

• 132/18 - Estudos para viabilizar cadastramento de voluntários para auxiliar nas ações de 

proteção animal no Município de Colombo  

• 131/18 - Estudos para viabilizar reforma no Centro de Convivência do Rio Verde.  

• 126/18 - Estudos para elaboração de um programa de arrecadação e armazenamento de 

móveis, eletrodomésticos, roupas e demais utensílios para distribuição em situação de 

calamidades.  

• 124/18 - Estudos para a criação e implementação de Plano Municipal de Políticas 

públicas para as Mulheres.  

• 116/18 - Estudos para viabilizar ampliação do horário de atendimento até as 20h das 

seguintes unidades de saúde: Unidade de Saúde Alexandre Nadolny; Unidade de Saúde 

Maracanã; Unidade de Saúde Nossa Sra. de Fátima – Alexandre De Lima Moraes; 

Unidade de Saúde CAIC São Gabriel; Unidade de Saúde Monte Castelo; Unidade de 

Saúde São Domingos; e Unidade de Saúde São Dimas. 

• 99/18 - Estudos para construção de uma piscina pública olímpica ou semi-olímpica com 

demarcações oficiais para a prática de natação na região Sede Municipal.  

• 98/18 - Estudos para construção de uma piscina pública olímpica ou semi-olímpica com 

demarcações oficiais para a prática de natação na região do Maracanã.  

• 97/18 - Estudos para realização de reforma no telhado da Escola Municipal Antônio Costa  

• 84/18 - Estudos para criação de campanha de divulgação do serviço de coleta de 

medicamentos não utilizados ou vencidos no município Colombo.  

• 80/18 - Estudos para oferta de oficinas de compostagem de resíduos orgânicos 

domésticos, em todo o território municipal.  

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

táxi do município de Colombo  

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

Educação Física do município de Colombo - PR  
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• 38/18 - Estudos para formação de cursos de capacitação para população sobre os 

conselhos de direitos e de políticas públicas  

• 22/18 - Solicito a realização de estudos para a instalação de uma Arena Multiuso no 

Colégio Helena Kolody.  

• 1/18 - Estudos para abertura de uma ouvidoria direta a passageiros e trabalhadores do 

transporte Público, para recepção de denúncias e proposição de ideias para este 

segmento.  

 

2017 

• 1174/17 - Solicito à secretaria competente para que na elaboração do Plano Diretor seja 

garantida a presença e participação de um cidadão que seja Pessoa Com Deficiência – 

PCD.  

• 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.  

• 1141/17 - Solicito estudos para a criação de um convênio com municípios vizinhos para 

tratar da castração de cães  

• 1140/17 - Solicito a realização de obra de alargamento da Av. Madri - Rio Verde  

• 1121/17 - Estudos para padronizar as paradas/pontos de táxi de Colombo, contendo 

abrigo contra a chuva, bancos de espera, linha telefônica e sinalização horizontal e 

vertical na via pública.  

• 1120/17 - Estudos para implantação de área de embarque e desembarque de alunos em 

frente à escola BE a BA da diversão, na Rua Minas Gerais, no Vila Guaraci.  

• 1119/17 - Solicito a realização de estudos para a criação da Secretaria Municipal de 

Trânsito no Município de Colombo.  

• 1116/17 - Estudo para viabilizar reforma com colocação de novos vasos sanitários, 

torneiras, portas e pintura das paredes do banheiro público do terminal de ônibus 

Maracanã.  
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• 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.  

• 1113/17 - Estudo para que seja realizada a sinalização horizontal (pintura de faixa 

amarela nas proximidades dos cruzamentos e inscrição da palavra “ESCOLA” na via) e 

vertical (placas indicando o limite de velocidade, “PROIBIDO ESTACIONAR”, e ESCOLA) 

nas proximidades da Escola infantil BE A BA, localizado na Rua Minas Gerais, no Bairro 

Guaraci  

• 1087/17 - Estudos para que seja instalado um redutor de velocidade, bem como 

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

indicando o limite de velocidade, “PROIBIDO ESTACIONAR”, PARE) no cruzamento da 

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

• 1083/17 - Estudos para viabilizar cadastro junto ao Ministério de Esportes para adesão 

do Município de Colombo ao Programa Esporte e Lazer na Cidade - PELC  

• 1078/17 - Estudos para viabilizar aumento no número de viaturas da patrulha escolar para 

atender às demandas dos colégios estaduais de Colombo  

• 1049/17 - Solicito a implantação de área de estacionamento prioritário para carros de 

aluguel próximo ao posto da Guarda Municipal da Rua Abel Scuissiato, no Bairro Alto 

Maracanã.  

• 1048/17 - Solicito a realização de obra de alargamento da Rua Gustavo Kabitscke entre 

a Rua Getúlio Vargas até a Estrada da Ribeira.  

• 1047/17 - Solicito a realização de estudos para estender o benefício de isenção fiscal, 

relativo ao IPTU, à munícipes que adotem cães de rua nesta municipalidade.  

• 1046/17 - Solicito à secretaria competente a publicitação do recurso financeiro destinado 

à castração de animais no município de Colombo.  

• 1044/17 - Solicito a implantação do Conselho Municipal de Trânsito.  

• 1043/17 - Solicito a regulamentação do estacionamento das Ruas Cascavel, Genésio 

Moreschi e São Pedro, no Bairro Guaraituba.  

• 1037/17 - Solicito a realização de limpeza e conservação dos seguintes Terminais 

Metropolitanos: Guaraituba e Roça Grande.  
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• 979/17 - Solicito a realização de campanha de incentivo ao recolhimento da “Nota 

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

• 978/17 - Solicito a realização de campanha de incentivo a adoção de cães no município 

de Colombo. 

• 974/17 - Solicito a realização de feiras para adoção de animais no Bairro Maracanã.  

• 930/17 - Solicito ao Senado Federal a realização de estudos para criação da Lei de 

Responsabilidade Educacional.  

• 929/17 - Estudos para realização de pavimentação asfáltica de baixo custo da Travessa 

Padre Rafael Buzatto, entre a Rua Manoel Ribas e a Rua Carlos Gomes, situado no Bairro 

Jardim Monza.  

• 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.  

• 880/17 - Solicito a ampliação da ponte entre a Avenida Madri e Ribeira, no bairro Rio 

verde.  

• 879/17 - Solicito a realização de campanha de incentivo a doação voluntária de medula 

óssea nesta circunscrição municipal.  

• 878/17 - Solicito a implantação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer.  

• 877/17 - Solicito a realização de eventos de Downhill na Estrada da Pedreira próximo ao 

Parque Atuba.  

• 876/17 - Solicito a realização de medidas de conservação e ampliação do Espaço Social 

Plaza.  

• 875/17 - Solicito ao Governo do Estado a liberação de recursos para a construção do 

Skate Parque nesta municipalidade.  

• 862/17 - Solicito a realização de estudos para agilizar o processo de aquisição e próteses 

e órteses.  

• 861/17 - Solicito a adequação do número de auxiliares e técnicos de enfermagem na 

unidade de saúde do CAIC, no Jardim São Gabriel.  

• 860/17 - Solicito a realização de estudos com a finalidade de propiciar maior agilidade 

nas marcações de exames especializados no município de Colombo/PR.  



 

 
3 

• 859/17 - Solicito a realização de estudos para a implantação de uma academia ao ar livre 

na região ou entorno do CAIC, no Jardim São Gabriel.  

• 858/17 - Solicito a realização de estudos com a finalidade de propiciar maior agilidade 

nas marcações de consultas especializadas no município de Colombo/PR.  

• 857/17 - Solicito a implantação das quatro equipes da Estratégia Saúde da família na 

unidade de saúde do CAIC.  

• 856/17 - Solicito a disponibilização de consultas psiquiátricas e atendimento em 

psicoterapia adulto e infantil em número adequado.  

• 855/17 - Solicito a realização de estudos para a reforma do CAIC, compreendendo 

creche, posto de saúde e escola.  

• 854/17 - Solicito implantação de programa de prevenção e combate aos suicídios de 

adolescentes no município de Colombo.  

• 853/17 - Estudos para instalação de Semáforos no cruzamento entre a Rua Gustavo 

Kabitschke e a Avenida Londres, no bairro Rio Verde.  

• 637/17 - Estudos para viabilizar cadastro junto ao Ministério de Esportes para adesão do 

Município de Colombo ao Programa Segundo Tempo.  

• 635/17 - Solicito estudos para a criação de campanha contra a violência nas escolas 

públicas desta municipalidade.  

• 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.  

• 560/17 - Solicito a realização de campanha de incentivo a doação voluntária de sangue 

nesta circunscrição municipal.  

• 507/17 - 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.  

• 506/17 - Solicito regulamentar e tornar público o trâmite para a cessão e uso de espaços 

públicos.  
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• 505/17 - Estudos para a construção de um Terminal de Ônibus na Região do Bairro 

Gabirobal, no Município de Colombo.  

• 487/17 - Estudo para retirada de veículos abandonados em vias públicas e terrenos 

baldios 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.  

• 485/17 - Estudos para construção de uma praça com academia ao ar livre no terreno 

situado na junção das ruas: Rua dos Eucaliptos, Rua João D’agostin e Rua Gerônimo 

Lazaroto Sobrinho, no bairro Jardim dos Eucaliptos.  

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

no Município de Colombo.  

• 483/17 - Estudos para criação e implantação delegacia especializados da Mulher com 

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

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

2017  

• 471/17 - Viabilizar atividades do Conselho Municipal de Educação de Colombo  

• 436/17 - Viabilizar fiscalização e readequação da galeria de captação de água de chuva 

na Rua Benedito Mendes de Moraes, no bairro Arruda. 

• 425/17 - Estudo para a revitalização do campo de futebol, com a realização de limpeza, 

roçada, instalação de iluminação pública, instalação de trave e alambrado, drenagem de 

água parada e plantio de grama, localizado entre as ruas: Princesa Isabel, São João 

Batista, e Somália localizada no bairro no bairro Jardim Fátima.  

• 424/17 - Viabilizar continuidade das atividades do Conselho Municipal de Juventude de 

Colombo  

• 415/17 - 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.  

• 414/17 - Estudos para viabilizar instalação de travessia elevada para pedestres na 

Avenida Colombo próximo do n° 484 no Bairro Santa Terezinha.  
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• 413/17 - Estudos para viabilizar instalação de travessia elevada para pedestres na Rua 

Ângelo Falavinha Dalprá e no cruzamento com a Rua Figueira e Gabirobeira próximo da 

Escola Municipal Nossa Senhora das Graças.  

• 412/17 - Estudos sobre impactos ambientais e financeiros para a utilização de invólucro 

fúnebre nos cemitérios de Colombo.  

• 411/17 - Estudos para Implantação de integração temporal no transporte público de 

Colombo. 

• 410/17 - Estudos para Implantação de uma linha circular interbairros gratuita no município 

de Colombo, que transite por todas as regiões, sem a necessidade entrar nos terminais.  

• 405/17 - Estudos para realização de revisão do Plano Diretor mais participativo no 

Município de Colombo. 

• 404/17 - Oferta de curso de capacitação aberta a população sobre o tema de recuperação 

e preservação do meio ambiente.  

• 402/17 - Estudos para criação de um Centro de Referência de Atendimento a Mulher em 

Situação de Violência no Município de Colombo.  

• 401/17 - Estudo para viabilizar a implantação do CAPS Infanto-Juvenil (Centro de 

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

• 400/17 - Realizar estudo para revitalização da estrutura de lazer com construção de pista 

de skate na Rua Saul Bento Nodari, atrás da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Colombo (APAE), no bairro Jardim Curitiba.  

• 399/17 - Estudos para viabilizar a implantação de sentido único de tráfego com 

estacionamento em apenas um dos lados nas Ruas São Pedro e Durval Ceccon, bairro 

Nossa Senhora de Fátima.  

• 398/17 - Implantação do Teatro Municipal de Colombo.  

• 378/17 - Estudos para realizar revitalização da quadra poliesportiva da Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Colombo.  

• 377/17 - Estudos para Incluir no Plano de Pavimentação comunitária a Rua Princesa 

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

• 257/17 - 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  
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• 251/17 - Estudos para viabilizar construção de calçada para pedestres em toda extensão 

da Avenida Colombo no Bairro Santa Terezinha.  

• 250/17 - Estudo para viabilizar a construção de Unidade Básica de Saúde próximo ao 

Hiper mercado Rio Verde no Bairro Santa Terezinha.  

• 249/17 - Estudos para inclusão no plano comunitário de pavimentação as seguintes vias: 

Rua do Jatobá, Rua Jequitibá, Rua do Carvalho, Rua do Xaxim, Rua das Flores, Rua do 

Pequi, localizados no Bairro São Dimas.  

• 248/17 - Estudos para pavimentação asfáltica de baixo custo da Rua Foz do Iguaçu, no 

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

• 247/17 - Estudos para pavimentação da Rua Evaldo Kabitschke, no trecho entre a Rua 

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

• 246/17 - Estudos para pavimentação asfáltica de baixo custo na Rua Alexandre Guebur 

localizado no bairro, São Gabriel.  

• 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.  

• 182/17 - Estudos para pavimentação seguintes ruas: Belgrado, Budapeste, Marcílio Dias, 

Addis Abeba, Gregório de Matos, Clara StygarSchpula e a travessa Ângelo Frazão, 

próximas ao Colégio Estadual Alfredo Chaves no bairro Santa Úrsula.  

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

Colombo  

• 120/17 - Estudos para viabilizar reforma e melhorias do Ginásio Municipal do Rio Verde.  

• 70/17 - Estudos para realização de operação concentrada para execução de serviços 

públicos no Bairro Jardim Palmital  

69/17 - Estudos para realização de operação concentrada para execução de serviços 

públicos na Vila Maria do Rosário. 

• 2/17 - Estudos para a viabilização de colocação de abrigo nos pontos de ônibus e 

manutenção dos já existentes na linha Sede/Maracanã no trecho da Rodovia da Uva.  

• 1/17 - Solicito a Vossa Senhoria que seja realizada uma ação de fiscalização acerca do 

funcionamento das câmeras de monitoramento, adquiridas e instaladas através de 

recursos federais no município de Colombo-PR  
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F)   FISCALIZAÇÃO 

 A prestação continua de contas é um compromisso do Mandato Popular Participativo, pois 

garante a transparência nas ações e possibilita a todo cidadão intervir com crítica e proposições 

e assim, construir uma representação de verdade.   

O papel de fiscalizar e acompanhar a atuação parlamentar são muito importantes na sociedade 

atual. É preciso que o vereador atue no que de fato lhe cabe, que é legislar e fiscalizar o gestor 

municipal.  

Segue algumas ações que estamos realizando neste aspecto:  

 

1.    Ação contra o aumento de cadeiras na Câmara de Vereadores de Colombo de 13 para 21;  

2.   Ação Contra a aprovação das Contas da Prefeitura de 2001, visto que já havia passado pela 

câmara e estava na justiça para julgamento;  

3. Ação contra o nepotismo na câmara e prefeitura.  

4. Controle dos gastos públicos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Colombo;  

5. Participação assídua nos conselhos Municipais (Saúde, Direito da Criança e do 

Adolescente, Assistência Social, Idoso, pessoa com deficiente, direitos da mulher, meio 

ambiente, entre outros);  

6. Participação inauguração da nova Vara da Família da Comarca de Colombo;  

7. Participação na construção da Jornada de Lutas das Juventudes;  

8. Ajudamos na aprovação da Lei que garante a Implantação do Campus do Instituto Federal 

do Paraná (IFPR);  

9. Ajudamos na Aprovação da Lei que autoriza o Executivo Municipal a formalizar convênio 

técnico financeiro com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do 

Rosário de Colombo. 

10. Participação nos movimentos sociais, entidades e sindicatos.  

 

G)  28 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES  

 

2017 
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01 - Requerimento de informações referente ao Ofício nº259/2014/GVAFS, o Ofício 
nº074/2017/GVAFS – com cópia em anexo- e a Indicação Legislativa nº405/2017, de autoria do 
vereador Anderson Ferreira da Silva, e assim, REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao 
plano de trabalho para a elaboração do Plano Diretor do município de Colombo.   

02 - Requerimento de informações referente ao plano de asfalto do município de Colombo, 
mais especificamente sobre os dados em posse da administração municipal quanto a realidade 
da nossa cidade, como por exemplo, a quilometragem total da malha viária do município de 
Colombo/PR, bem como discriminada qual a quilometragem asfaltada, a quilometragem não 
asfaltada, e quantos quilômetros se planeja asfaltar até o fim do PPA em 2021.   

03 - Requerimento de informações referente ao plano de carreira, cargos e salários, disposto 
na Lei N° 1349/14, a devida atualização das tabelas de vencimentos e progressões de acordo 
com todos os reajustes concedido aos servidores públicos.   

04 - Requerimento de informações referentes ao termo aditivos nº 003/2017 aos Contratos 
nº 144 e 145/2015.   

05 - Requerimento de informações sobre os investimentos em cultura nesta circunscrição 
municipal nos 10 últimos exercícios orçamentários (2006-2016), discriminado entre o orçado, 
percentualmente ao orçamento anual do exercício, e o executado no ano.   

06 - Requerimento de informações referentes a proposta de reajuste nas tarifas de água   

07 Requerimento de informações sobre a falta de medicamentos imprescindíveis para o 
tratamento da Doença de Parkinson na Farmácia Regional deste município nos meses de 
janeiro e fevereiro   

08  - Requerimento de informações referente à distribuição de material escolar e uniformes 
para os estudantes matriculados na rede municipal de ensino no ano de 2017.   

09 - Requerimento de informações referentes ao número e distância (em Km) de vias 
pavimentadas e não pavimentadas desta municipalidade.   

10 - Requerimento de informações referente ao plano de asfalto do município de Colombo. 
Quanto ao planejamento e prazos para início e término dos serviços de asfaltamento das 
seguintes ruas: Rua Pedro André, Rua São Joaquim, Rua Egito e Travessa Celta. Todas 
situadas na Vila Nossa Senhora de Fátima.   

2018 

11 - Requerer informações referentes às instalações e funcionamento do sistema de 
monitoramento no município de Colombo   
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12 - Requerimento de informações referentes a relação patrimonial de BENS MÓVEIS – 
ÔNIBUS de propriedade, sob posse ou responsabilidade do Município de Colombo   

13 - Requerimento de informações referentes às receitas e despesas da Câmara Municipal 
de Colombo.   

14 - Requerimento de informações referentes a capacidade financeira e a disponibilidade 
orçamentaria para proporcionar reajuste aos servidores públicos.   

2019 

15 - Requerer informações, referentes ao andamento da obra de construção do Centro 
Municipal de Educação Infantil do Jardim dos Eucaliptos. 

16 Requerer informações, referentes a instalação e funcionamento, no município de 
Colombo, do Centro de Especialidades Médicas do Consórcio Metropolitano de Saúde do 
Paraná COMESP. 

17 - Requerer informações, referentes a reforma do Restaurante Popular de Colombo 

18 - Requerer informações, referentes ao CONTRATO Nº211/2019, que tem por objetivo a 
prestação de serviços de VIGILÂNCIA na unidade de Pronto Atendimento do Alto Maracanã 

19 - Requerer informações referentes a relação BENS IMÓVEIS LOCADOS para o 
funcionamento de serviços públicos custeados pela Prefeitura Municipal de Colombo. 

20 - Requerer informações referentes ao contrato e ao funcionamento da Escola Municipal 
Cristóvão Colombo. 

21 - Requerer informações referentes ao contrato e ao funcionamento da Escola Municipal 
Ernesto Ferreira Santiago. 

22 - Requerer informações referentes aos gastos e receitas ocorridos com a realização da 
53ª Festa da Uva deste município.  

2020 

23 - Requerer informações referentes ao transporte escolar de Colombo. 

24 - Requerer informações referentes aos sistemas de internet e intranet, utilizados pelas 
diversas secretarias deste município. 

25 - Requerer informações referentes ao processo de revitalização do Restaurante Popular 
de Colombo. 
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26 - REQUERER INFORMAÇÕES referentes à DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020, 
cujo objeto é a Locação de imóvel situado a Rua Roberto Lambach Falavinha, nº150 – bairro 
Fátima – Colombo /PR, destinado às novas instalações da Regional Administrativa Maracanã 

27 - REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao disposto na RESOLUÇÃO nº01/2020, da 
SEMED de Colombo-PR 

28 - REQUERER INFORMAÇÕES referentes ao PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL DE 
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA COVID-19 
 

H) PRESTAÇÕES DE CONTAS BIMESTRAL EM DIVERSAS COMUNIDADES  

Prestar contas a cada eleitor é um dever de seus representes; assumir compromissos e manter-

se firme neles é um grande passo para a construção de um lugar melhor para todos.  

 

I) 04 VOTOS EM SEPARADO  

1 – Voto separado contra o pagamento de 13º e 1/3 de férias para Agentes Políticos do 

município. Vereador Anderson, procurou durante várias semanas apresentar argumentos 

demonstrando aos vereadores que não deveria ser aprovado um projeto que afeta diretamente 

os custos da folha de pagamento do município e que, mesmo que tenha recurso, deveríamos 

cortar privilégios e ajudar a população colombense destinando recursos que sobram no 

legislativo para áreas que hoje necessitam de verba.  

2 - Declaração de voto ao Projeto Lei do executivo 007/2017, que altera Plano de Cargos, 

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

Município de Colombo  

3 - Declaração de voto ao Projeto Lei do executivo 008/2017, que altera o Regime Jurídico 

Único e dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do 

Município de Colombo.  

4 - Declaração de voto ao - PROJETO DE LEI Nº 018/2018, que altera a redação do inciso 

VI do Artigo 3º da Lei Municipal nº1167/2010, Cria a Guarda Municipal de Colombo.  

 
J) 08 MANIFESTAÇÃO DE APOIO AS INSTITUIÇÕES E MANIFESTAÇÃO DE PROTESTO.  

1 - Nota pública sobre a retirada dos utensílios utilizados pelos cães comunitários do Terminal 
Maracanã.  

2  - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Governo Federal, Câmara 
Federal e ao Senado da República, Moção de Repúdio a Proposta de Emenda Constitucional 
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- PEC 287/2016, que altera as regras da Seguridade Social no Brasil, propondo mudança na 
Previdência Social (sistema de aposentadoria), retirando direitos dos trabalhadores/as. A 
proposta foi encaminhada sem debates qualificados com a população, entidade e movimento 
popular e social, retira direitos adquiridos e conquistados ao longo dos tempos e de muitas 
lutas históricas e legislações trabalhistas. 

3  - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada à Assembléia Legislativa do 
Estado do Paraná, Moção de Repúdio ao PROJETO DE LEI Estadual Nº 527/2016, que 
pretende diminuir em 68% a Área de Proteção Ambiental da Escarpa Devoniana, nos Campos 
Gerais. 

4 - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Governo do Estado do Paraná, 
Moção de protesto para que seja feita contratação dos profissionais da educação aprovados 
no Concurso Público do Quadro Próprio do Magistério do Estado do Paraná – Edital SEAP N.º 
017/2013. 

5 - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada às Presidências da Companhia 
Paranaense de Saneamento – SANEPAR e da Agência Reguladora do Paraná - AGEPAR, 
Moção de protesto contra o reajuste tarifário de 12,13% para o ano de 2019. 

6  - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada ao Presidente da República e ao 
Ministério da Educação – MEC, MOÇÃO REPÚDIO aos cortes orçamentários feitos na 
Educação pelo Governo Bolsonaro. 

7  - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO 
DO PARANÁ, se Carlos Roberto Massa Jr, MOÇÃO de RECOMENDAÇÃO, para que o 
Governo participe do Leilão de bens imóveis, benfeitorias, veículos e demais itens 
pertencentes à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Rosário de 
Colombo, a ser realizado conforme os autos de insolvência determinados. 

8  - Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada Moção de apoio à APP Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação pública do Paraná e demais sindicatos e associações de 
servidoras/es públicas/os civis e militares do estado do Paraná. 

 

L) AUDIÊNCIAS PÚBLICAS   

Estamos propondo e/ou participando de diversas audiências públicas dentro do município e fora 

dele. O intuído e adquirir conhecimento, debater as temáticas e propor soluções para problemas 

do cotidiano da população. Segue alguns exemplos:   

Audiências públicas relatório de metas fiscais de 2017, 2018 e 2019 e 2020 

Audiência para elaboração da proposta orçamentaria, referente a 2020 
Audiência demonstração e avaliação do cumprimento da meta fiscal 
Audiência pública - IFPR Colombo 
Audiência Pública - LDO 
Fórum contra a violência e a Exploração Sexual de Criança e Adolescente;  

Encontro com representantes do Governo Federal   
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Manifestação do dia 1º de maio - Dia de Luta para os trabalhadores do Paraná;  

Regulamentação da Profissão do (a) educador (a) social, capacitação e formação 
profissional; Reunião com as comunidades, Igrejas e Associação de Moradores;  

Visitas às secretarias e aos departamentos da prefeitura, Estado e departamentos do 
Governo Federal;  
Marchas pela Integração do Terminal do Roça Grande e Terminal Santa Cândida. 

Capacitação Bola na Rede, contra exploração sexual de crianças e de adolescentes e a 
relação com a realização da Copa do Mundo, ofertado pela e Rede Evangélica Nacional 
de Ação Social - RENAS;  

Luta pela manutenção da Isonomia entre Médicos e cirurgiões Dentistas;  

Luta pelos diretos dos Profissionais da Educação municipal;  

Luta pela realização imediata de asfaltamento das vias que possuem a 60% de pagamento 
do Plano Comunitário de Pavimentação asfáltica e pela iniciação de reuniões para 
asfaltamento de novas vias que ainda não pagamento;  
Audiência Pública – Plano Diretor Municipal  

Oficinas Audiência Pública – Plano Diretor Municipal  

Conferências – Direitos da Criança e do Adolescente, como tema principal a “Proteção 
Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”  
Pré - Conferências – Direitos da Criança e do Adolescente  

 

 M)    Participação em conselhos municipais   

O mandato tem participado dos conselhos, como um meio de influenciar e contribuir na 

construção das políticas públicas, através da relação entre os diversos atores sociais e o 

município.  

O Estado Democrático de Direito preconizado pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

criou espaços públicos em que a população participa do processo de formulação das 

políticas públicas brasileiras: são os conselhos gestores, que exercem o papel de um 

canal de ligação entre os anseios da população e os seus gestores locais, permitindo 

uma cooperação na definição das políticas públicas.   

 
 

“Adquirir competências e habilidades para a atuação política, em sintonia 

com uma proposta de sociedade economicamente justa, politicamente 

democrática, ecologicamente sustentável e culturalmente plural, à luz dos 

valores cristãos. ” (Autoria)  
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Mandato Popular Participativo  

 

 

         Anderson Ferreira da Silva                                            Jackson Franco de Oliveira  

                  Vereador                                                                     Assessor Parlamentar  

 

 

Câmara Municipal de Colombo                                               Jackson Franco de Oliveira  

Rua Francisco Busato, 8005 – Centro                    Telefones: (41) 8446-3530 / (41) 9689-7900  

Colombo - Paraná - 83414-290                                     Email: jackson.franco@hotmail.com  

 

Mandato Popular Participativo Vereador Anderson Prego  

Anderson Ferreira da Silva  

Telefones: (41) 3656 - 8243 / (41) 9280-7376  

E-mail: vereador@andersonprego.com.br 

Facebook: Anderson Prego 

https://www.andersonprego.com.br/ 

 

 
 


