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A Câmara Municipal de Colombo inicia o segundo período legislativo da 18ª Legislatura 
(2021-2024) com muito trabalho e projetos de lei que beneficiam a população. 
Nesta edição do mês de agosto, serão apresentados ao leitor os principais assuntos 
explanados pelos vereadores durante as sessões ordinárias. Além de levar todas as 
informações aos cidadãos colombenses sobre as atividades realizadas e empenho 
do seu representante no Legislativo Municipal.

Tramitou, em regime de urgência, o Projeto de Lei que veda a retenção, descontos e 
a exigência de certidões negativas para pagamentos de prêmios, ações culturais ou 
de recursos emergenciais ao setor artístico-cultural durante o período de pandemia.
Também foram aprovados os projetos que autorizam o Poder Público a ceder parte de 
bem público para a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do 
Estado do Paraná. E, o uso de bens imóveis para a construção da sede do Conselho 
Tutelar. Os Poderes Legislativo, Executivo e membros da Sanepar debatem sobre as 
demandas da população.

Vale lembrar, que as atividades presenciais foram retomadas após o recesso 
parlamentar do mês de julho. Porém, devido às medidas restritivas vigentes e de 
combate ao novo Coronavírus, a presença do público ainda segue suspensa.

Boa leitura!

Câmara Municipal
Rua Francisco Busato, 8005 - Centro
Colombo - Paraná - 83414-290  Fone/Fax (41) 3656-8200  
Anexo da Câmara
Rua Francisco Busato, 8026 - Centro - Colombo - Paraná
Horário de expediente: 
De segunda a sexta-feira das 8h às 17 horas
e-mail: camaracolombo@onda.com.br
Site da Câmara: www.camaracolombo.pr.gov.br
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A Câmara Municipal de Colombo (CMC) abriu, no dia 3 de 
agosto, o calendário das sessões ordinárias, após o recesso 
parlamentar do mês de julho. Devido às medidas restritivas 
vigentes e de combate ao novo Coronavírus, a presença do 
público ainda segue suspensa. Porém, a transmissão em 
tempo real está disponível no canal oficial do Legislativo 
Municipal, pelo site: www.camaracolombo.pr.gov.br.
“Retornamos após um longo período de sessões virtuais. É 
um momento difícil, de muita dor com a perda de entes 
queridos para a Covid-19 e de muita saudade para as famílias 
enlutadas. A maioria de nós, vereadores, já está vacinado e 
imunizado, assim como uma boa parte da população 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Vereadores retomam atividades 
presenciais após recesso 
parlamentar

colombense. Estamos avançando na imunização aqui no 
nosso município. Em breve, estaremos vivendo em um 
momento melhor”, disse o presidente da Casa Legislativa, 
vereador Vagner da Viação (PP). 
Durante a sessão os parlamentares deliberaram proposições 
de interesse público e encaminharam ao Poder Executivo oito 
indicações de melhorias para o município. No segundo 
período legislativo da 18ª Legislatura (2021-2024), os 
parlamentares discutirão, presencialmente, proposituras e 
assuntos relevantes e de interesse dos colombenses em 
plenário. 

Reunidos presencialmente, os parlamentares 
deliberaram proposições de interesse público e 
encaminharam ao Poder Executivo oito indicações de 
melhorias
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Convocação 
extraordinária: 
Aprovado dois projetos 
de lei do Executivo 

A sessão extraordinária convocada, no dia 11 de 
agosto, pelo presidente do Legislativo, vereador 
Vagner da Viação (PP), reuniu os vereadores 
colombenses, na Câmara Municipal de Colombo. 
Durante o encontro plenário foram deliberados dois 
projetos de autoria do prefeito Helder Lazarotto 
(PSD). 
O PL do Executivo nº 40/2021 veda a retenção, 
descontos e exigência de certidões negativas para 
pagamentos de prêmios, ações culturais ou de 
recursos emergenciais ao setor artístico-cultural 

durante o período de calamidade pública decorrente 
da pandemia da covid-19. A proposta foi aprovada, 
em segundo turno de votação, por 14 votos.
A outra proposta na pauta foi o PL do Executivo nº 
41/2021 que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
termo de cooperação técnica com o Poder 
Legislativo do município de Colombo para a cessão 
de servidores para atuação em processos 
licitatórios e contratos administrativos na forma 
que dispõe. O referido projeto foi aprovado por 14 
votos.  

Projeto que auxilia setor artístico-cultural, durante a 
pandemia, passa em segundo turno de votação
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Projetos sobre Segurança 
Pública e a construção da 
sede do Conselho Tutelar 
são aprovados

Aconteceu no dia 19 de agosto, a 2ª sessão 
extraordinária do 2º Período Legislativo de 2021, na 
Câmara Municipal de Colombo.  Após a leitura da 
pauta de votação do dia, o presidente da Casa, 
vereador Vagner da Viação (PP) deu início aos 
trabalhos.
A reunião plenária foi destinada à discussão e 
votação de projetos de lei propostos pelo Poder 
Executivo. O plenário do Legislativo aprovou ambas 
as proposituras, por unanimidade, em segundo 
turno de votação. Os textos seguem para sanção da 
Prefeitura Municipal.

Projetos de lei do Executivo
- PL nº 39/2021 autoriza o Poder Público a ceder 
parte de bem público para a Secretaria de Segurança 
Pública e Administração Penitenciária do Estado do 
Paraná.
- PL nº 42/2021 autoriza o Poder Executivo a ceder 
o uso de bens imóveis em favor do Estado do Paraná 
para fins de construção da sede do Conselho Tutelar. 
O plenário do Legislativo aprovou ambas as 
proposituras, por unanimidade, em segundo turno 
de votação. Os textos seguem para sanção da 
Prefeitura Municipal.
- PL do Legislativo nº 935/2021 e Emenda Aditiva, 
proposto pelo vereador Pastor Carlinhos (PP), 
institui a Lei Municipal de Liberdade Religiosa no 
município de Colombo. 

As proposituras seguem para sanção da 
Prefeitura Municipal
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Em reunião com a Sanepar, 
vereadores tratam sobre 
importantes demandas 
para o município

Uma importante reunião, no dia 30 de agosto, entre os 
Poderes Legislativo e Executivo com os membros da 
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) tratou 
sobre as principais demandas para o município. O 
encontro foi presidido pelo Presidente da Comissão de 
Economia, Finanças e Orçamento, vereador Professor 
Roger (REPUBLICANOS) no plenário da Casa de Leis.
Entre os temas abordados estão o saneamento básico, 
a suspensão das notificações de adequações das 
caixas de gordura para 18 litros durante a pandemia, 
extensão da rede de esgoto, Aquífero Karsten, 
adequação da rede mestre da Vila Zumbi e poluição do 
Rio Palmital.
Além de esclarecimentos sobre as metas estabelecidas 
no contrato de programa com o município e dados sobre 
investimentos feitos pela companhia e dos que estão 
previstos para o futuro.

Durante a reunião, os parlamentares colombenses 
fizeram vários questionamentos aos representantes 
da Sanepar e abordaram tratativas sobre o como a 
companhia tem feito a manutenção necessária dos 
serviços, problemas junto às empresas terceirizadas 
responsáveis por executar obras no município, em 
relação qualidade da água, reclamações de passagem 
de ar pelas tubulações nos rodízios e a transposição do 
Rio Capivari.
PRESENÇAS – Participaram da reunião, o secretário de 
Meio Ambiente, José Vicente de Lima, secretário de 
Comunicação Social, Onéias Ribeiro de Souza 
representante da Secretaria de Saúde, Sidinei Godinho, 
o diretor executivo da secretaria de Meio Ambiente, 
Willian Zanini, a gerente regional da Diretoria Operacional 
Curitiba Norte da Sanepar, Simone Alvarenga; o 
coordenador de Operações, Wellington Freire e o 
gerente comercial, Fábio de Lima.

Atendendo ao convite feito pela 
CMC, o encontro reuniu os Poderes 
Legislativo e Executivo e 
representantes da Sanepar  



Balanço: primeiros seis 
meses de 2021 com muito 
trabalho 
Já de passaram seis meses de atividades parlamentares 
na Câmara Municipal de Colombo. “Devido à pandemia, 
e pela urgência de aprovação da matéria, projetos da 
saúde tiveram e continuarão a ter prioridade de 
tramitação e votação nessa Casa de Lei. Nós, 
parlamentares não deixamos em nenhum momento de 
trabalhar e buscar o melhor para os nossos cidadãos 
colombenses. Seja em assuntos relacionados à 
pandemia ou aqueles que tratam dos anseios da nossa 
população. Agradeço aos vereadores pelo ímpeto que 
tiveram. A população nos elegeu e cada um de nós 
buscou fazer o melhor nesse período que ainda não 

passou. Alguns cuidados ainda precisam ser tomados. 
Quero deixar essa mensagem a todos os vereadores 
pelo reconhecimento, pela forma como trabalharam 
nas comissões e nas sessões ordinárias e 
extraordinárias que foram convocadas. Estamos em 
um momento de mudarmos a nossa política, a 
transparência e de moralizar. Temos feito o nosso papel. 
Como aqui é um parlamento, as discussões são 
necessárias e as ideias nunca serão iguais, mas que 
prevaleça sempre o melhor para o nosso cidadão 
colombense”, discursou o presidente e vereador, 
Vagner da Viação. 
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Câmara Municipal de Colombo faz 
balanço dos primeiros seis meses da 
legislatura.  
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Os vereadores colombenses estiveram reunidos, no dia 
24 de agosto, para mais uma sessão ordinária 
deliberativa, no plenário Presidente Tancredo de 
Almeida Neves. Os trabalhos foram abertos pelo 
presidente da Casa Legislativa, vereador Vagner da 
Viação (PP).  

Na pauta do dia foram divulgadas 20 indicações visando 
à qualidade de vida dos cidadãos colombenses. 

A indicação, conforme o Artigo 158 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Colombo é a proposição 
em que o vereador solicita ao Poder Executivo Municipal 
medidas de caráter político-administrativo ou sugere 
aos órgãos públicos competentes, que não os da 
estrutura administrativa do Município, medidas de 
interesse público. A íntegra da Ordem do Dia pode ser 
conferida no site www.camaracolombo.pr.gov.br. 

 

O Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) emitiu 
comunicado aos entes 
públicos alertando sobre a 
nova onda promovida pela 
variante delta do coronavírus, 
defendendo que ainda não é o 
momento de uma completa 
reabertura, já que continuamos 
vivenciando uma severa 
pandemia.

Comunicado TCE-PR  

 Presença do público permanece suspensa na Câmara 
Municipal de Colombo.

Os vereadores colombenses elaboraram e acataram 20 
indicações com diversas temáticas não relacionadas à 
pandemia da covid-19; as proposituras seguem para o 
Executivo e órgãos competentes 

Qualidade de vida dos colombenses 
é tema da pauta legistaliva 


