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Nesta edição do mês de outubro, vamos apresentar ao leitor o 1° Suplente de 

Vereador, Fabinho Bugalski. Diplomado como suplente pelo PSD em 2020, tomou 

posse do cargo e substituiu o vereador Ratinho Gotardo, que se tornou Secretário de 

Esporte, Cultura, Lazer e Juventude.  

Já a Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social promoveu uma audiência 

pública para dar visibilidade ao Movimento Outubro Rosa com a temática: “Prevenção, 

Rastreamento, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de Mama”. 

O leitor também ficará informado sobre os principais assuntos explanados pelos 

vereadores durante as sessões plenárias. Além, das discussões que impactam 

diretamente a vida de cada morador, como por exemplo, o Programa Lixo Zero, - o 

tema marcou a volta da Tribuna Livre, espaço democrático de debates.  

Vale lembrar, que a CMC autorizou o retorno da presença do público. Assim, o cidadão 

colombense poderá acompanhar todos os trabalhos e muitas realizações dentro da 

Câmara Municipal. 

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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Durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Colombo 
- o 1° Suplente de Vereador, Fabiano Lisboa Bugalski (vereador 
Fabinho Bugalski), diplomado como suplente pelo PSD em 
2020, tomou posse e substituiu o vereador titular da vaga 
José Aparecido Gotardo (vereador Ratinho Gotardo), também 
eleito em 2020. Ratinho Gotardo assume o cargo de Secretário 
Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude (Semec). 

A cerimônia de posse acorreu no dia 5 de outubro, no Plenário 
Presidente Tancredo de Almeida Neves, e foi conduzida pelo 
presidente da Casa Legislativa, vereador Vagner da Viação 
(PP). O Vereador Fabinho Bugalski usou a tribuna da Câmara 
Municipal, para fazer o tradicional juramento constitucional. 
Em seguida, assinou e recebeu seu Termo de Posse também 
assinado pelo presidente. 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Fabiano Lisboa Bugalski 
toma posse como 
vereador na Câmara 

O parlamentar assumiu o lugar 
de Ratinho Gotardo (PSD) que se 
licenciou da vereança para 
assumir a Secretaria Municipal 
de Esporte, Cultura, Lazer e 
Juventude  

“Eu tenho certeza, de todo coração, que eu vou ser um bom 
vereador. Tenho certeza que serei honesto, verdadeiro e 
extremamente agregador. Fui eleito para servir e lutar pela 
população colombense e me comprometo a trabalhar pela 
nossa cidade. Quero somar e agregar valor na Câmara 
Municipal. Eu agradeço de todo meu coração a oportunidade 
que Deus está me dando e vou desempenhar da melhor 
maneira possível”, declarou o vereador. 

Vale ressaltar, que o parlamentar Fabinho Bugalski (PSD) 
assume como titular das Comissões de Constituição e Justiça 
e Economia, Finanças e Orçamento. Ficou como suplente na 
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. 

Indicações apresentadas pelos 
vereadores 

Ainda na sessão plenária, foram 
apresentadas 14 indicações e 
encaminhadas aos órgãos competentes 
para análise. Assinaram essas 
proposituras o presidente da Casa, 
vereador Vagner da Viação (PP) e os 
vereadores Joel Bueno (REDE), Vital 
Cabelereiro (PTC), Nivaldo Jnp (PDT) e 
Evandro França (REPUBLICANOS).  E 
cinco matérias estão em período de 
divulgação.  
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Liberado acesso de 
público às sessões 
legislativas   
A Câmara Municipal de Colombo autorizou, a partir do 
dia 5 de outubro, o retorno da presença de público em 
geral nas sessões plenárias. A determinação 
aconteceu por meio da Portaria 51/2021 e foi publicada 
no Diário Oficial dos Municípios do Paraná.  

Assinada pelo presidente da Casa, vereador Vagner da 
Viação (PP), o documento leva em consideração a 
situação nacional e regional da pandemia da covid-19, 
além do avanço contínuo da vacinação e imunização 
da população no município de Colombo. 

Confira as regras para o acesso do público ao plenário 
durante a pandemia:  

De acordo com o documento, o Legislativo colombense 
passa a permitir a ocupação de 50% da capacidade 
máxima de lotação do Plenário Presidente Tancredo de 
Almeida Neves.  

Além do limite da capacidade do Plenário, a ocupação 
de assentos também deverá respeitar o 
distanciamento social, o uso de máscaras e utilização 
de álcool em gel 70%. Durante a entrada nos prédios, a 
população terá sua temperatura aferida. Apesar do 
retorno do público, as sessões plenárias continuarão 
sendo transmitidas pelo canal oficial da CMC, no 
YouTube. 

Apesar do retorno do público, as sessões 
plenárias continuarão sendo transmitidas 
pelo canal oficial da CMC, no YouTube  

O retorno deverá respeitar todos os protocolos de 
saúde para evitar contágios pela covid-19.
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A 35ª Sessão Ordinária aconteceu no Plenário do 
Poder Legislativo, após feriado prolongado nacional 
de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de 
outubro. A 35ª Sessão Ordinária aconteceu no 
Plenário da CMC e foi conduzida pelo presidente do 
Legislativo, vereador Vagner da Viação (PP),  no dia 
13 de outubro, com 15 matérias em pauta. 
 
De acordo com o presidente da Câmara, vereador 
Vagner da Viação (PP), com o retorno da presença 
de público nas sessões plenárias as medidas 
adotadas continuam sendo tomadas para evitar o 
contágio. “Esse é um desejo dos vereadores e do 
público. As sessões presenciais têm outra dinâmica, 
os debates ficam mais produtivos e podemos 
ampliar nossas ações como parlamentares”, disse. 
Entre os projetos da pauta, que está tramitando em 

regime de urgência na Casa de Leis, o Projeto de Lei 
do Executivo nº 49/2021, autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito adicional especial no orçamento do 
Município, base em Anulação de dotação, na forma 
que especifica. O texto está previsto para voltar à 
pauta, para ser votado em primeiro turno, na 
próxima sessão ordinária. 

Outra proposta em pauta é o Projeto de Lei do 
Executivo nº 19/2021 e Emenda Aditiva, 
apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ). A propositura dispõe sobre o Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
revoga a Lei Municipal nº 1.503 de 2019 e dá outras 
providências. Em primeiro turno de discussão e 
votação, o projeto e a emenda foram aprovados por 
unanimidade pelos parlamentares colombenses. 

Vereadores discutem 
indicações e temas de 
interesse público   

Após feriado 
prolongado nacional 
de Nossa Senhora 
Aparecida, a Câmara 
Municipal volta com 
sessão 
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Outubro Rosa: 
Audiência discute 
prevenção do câncer de 
mama 
A audiência pública, no dia 21 de outubro, trouxe ao 
Plenário da Casa de Leis diversos representantes da 
área da saúde, que contribuíram com suas experiências, 
informações e dados a favor da prevenção do câncer de 
mama, ressaltando a importância dos exames 
periódicos específicos para diagnóstico e tratamento. O 
evento contou ainda com depoimentos, orientações e 
dicas de prevenção ao câncer. 

A Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social 
promoveu audiência pública para dar visibilidade ao 
Movimento Outubro Rosa com a temática: “Prevenção, 
Rastreamento, Diagnóstico e Tratamento do Câncer de 
Mama”.  

A mesa que dirigiu os trabalhos foi composta pelo 
vereador Professor Roger (REPUBLICANOS), que 
presidiu a audiência; pela secretária Municipal de 
Saúde – Marilda França Gimenes Zanoni; pela secretária 
Municipal de Assistência Social – Elis Lazarotto; pelo 
presidente do Conselho Municipal de Saúde – Dr. Diogo 
Vasconcelos; pelo diretor da Opportuna Consilio 
(Empresa Especializada em Gestão da Saúde Pública) 
– Marco Figueiredo; pelo diretor adjunto do Sindicato 
dos Médicos do Paraná – Dr. Wagner Sabino e pela 
presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher (CODIM) – Adriana Maria Matias. 

Em apoio à campanha, a fachada do prédio da CMC ficará na 
cor rosa durante todo mês de outubro Em apoio à campanha, a 
fachada do prédio da CMC ficará na cor rosa durante todo mês 
de outubro



De acordo com a secretária da Saúde, Marilda França 
Gimenes Zanoni, neste mês de outubro, nas Unidades 
Básicas de Saúde já foram coletados 5.944 exames de 
Papa Nicolau. “É um número expressivo. Até o momento, 
fizemos 1.286 solicitações de mamografias. Todos os 
meses, temos ofertas desses exames que podem ser 
feitos a qualquer momento. Essa doença não atinge 
somente as mulheres preconizadas pelo Ministério da 
Saúde, atinge mulheres de todas as idades. A prevenção 
ainda é o melhor caminho para combater tanto uma 
doença”, disse. 

Mulheres que ainda lutam ou que já venceram o câncer 
de mama compartilharam suas histórias de superação 
e motivações. Em todos os depoimentos, elas foram 

O presidente da Comissão de Educação, Saúde e Bem-
Estar Social, o vereador Professor Roger destacou a 
importância do debate. “Devido à relevância do tema, 
aproveitamos a ocasião do Outubro Rosa para realizarmos 
essa audiência pública. Para que haja transparência e que 
a comunidade seja de fato atendida naquilo que necessita, 
é preciso que mantenhamos sempre esse espaço de 
diálogo aberto”. 
Já a secretária de Assistência Social, Elis Lazarotto falou da 
importância do debate sobre o tema. “É um mês 
extremamente importante. Devemos lembrar o quão 
importante é esse momento para a nossa vida. Quero 
parabenizar a nossa secretária Marilda pelas ações que 
vem desenvolvendo durante esse mês em relação a saúde 
da mulher. É importante desenvolvermos políticas públicas 
para a saúde de toda a nossa população”.  
O Ministério da Saúde recomenda que mulheres entre 50 e 

unânimes em afirmar que ter hábitos saudáveis, 
praticar atividades físicas regularmente, evitar o 
estresse, ter uma alimentação saudável, evitar o 
consumo de álcool e tabagismo, fazer os exames 
preventivos são fundamentais para a prevenção do 
câncer de mama. 

A pastora Sheila, de 36 anos, contou como foi descobrir 
o câncer de mama. “Descobri logo após a perda do meu 
pai. Comecei a sentir alguns sintomas. Fiz o autoexame 
e senti o nódulo. Realizei vários exames e o diagnóstico 
positivo para o câncer de mama. Para mim, eu assumi 
isso com uma sentença de vida. Fiz todo o tratamento e 
estou curada. No meu caso, a fé foi fundamental na 
minha recuperação”, declarou. 

69 anos façam a mamografia a cada dois anos, mesmo 
que não apresentem sintomas da doença. Foi através de 
uma campanha de conscientização do Outubro Rosa que, 
em 2019, a vice-presidente da CMC, vereadora Dolíria 
Strapasson (PSD), descobriu que estava com câncer.  
“Descobri a doença quando ela estava bem no início, a 
tempo ainda de não ter um tratamento mais agressivo, por 
conta de o diagnóstico ter saído de um exame preventivo. 
Fiz a cirurgia, mas não precisei fazer quimioterapia ou 
radioterapia. Até hoje, faço o acompanhamento e os 
exames. Quero enfatizar que o câncer não aparece apenas 
no Outubro Rosa, temos que nos cuidar o ano todo. Às 
vezes falamos em prevenção, mas esquecemos da 
necessidade de suporte, de apoio e de ações efetivas”, 
contou Dolíria, dizendo que a fé e a ajuda familiar e dos 
amigos lhe ajudaram a superar o momento difícil que 
passou. 
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A servidora e diretora da Escola Municipal Padre Durval 
Secchi, Andrea de Espindola alertou sobre a importância 
do autoexame. “Fui diagnosticada com câncer há três 
meses. É uma luta diária. Tenho tido muito apoio dos 
pais, dos alunos da Escola e muita oração. Eu descobri o 
câncer através do autoexame. Eu, como líder de 
comunidade, tenho que ser exemplo. Eu não posso 
desistir. Essa luta eu vencerei. Minha fé me motiva”, 
concluiu. 

Os vereadores salientaram as falas de que os poderes 
devem estar unidos para trabalharem em causas 
importantes como o Outubro Rosa para informar e 
conscientizar sobre o diagnóstico precoce, incorporar 
hábitos de prevenção, a importância do autoexame e da 
realização da mamografia periodicamente. Na 
oportunidade, os parlamentares também destacaram o 
papel do Legislativo nesse trabalho de conscientização. 
O vereador Anderson Prego (PT) parabenizou a iniciativa 
e atitude da Casa em realizar a audiência pública. “Temos 

o costume de realizar essas audiências públicas para 
conferir mesmo a palavra para a população que, às 
vezes, não tem um espaço adequado para fazer isso. 
Sairemos daqui com a cabeça com inúmeras ideias, 
com muitas ações que a gente pretende fazer, mas 
sobretudo com uma preocupação muito grande. Temos 
feito e falado muito sobre a prevenção. A minha 
preocupação é do acesso a saúde de fato. Há muitas 
demandas que precisam ser resolvidas. É importante 
termos o diagnóstico antecipado, mas que tenhamos 
também um tratamento rápido e objetivo. E que nesse 
tratamento tenha o acolhimento das pessoas. 
Infelizmente, ainda temos negligência de atendimento 
das mulheres no nosso município. Temos muitos 
desafios a serem superados”, indagou. 

A Comissão de Educação, Saúde e Bem-Estar Social – 
Compõem o colegiado o vereador Professor Roger 
(presidente) e como membros os parlamentares 
Anderson Prego, Osmair Possebam, Cezinha Heua e 
Renato da Farmácia. 



A Câmara Municipal de Colombo realizou a 36ª sessão 
ordinária do ano, no dia 19 de outubro. A sessão foi 
conduzida pelo presidente do Legislativo, vereador 
Vagner da Viação (PP) e contou com a presença dos 
demais parlamentares colombenses e do público. Ao 
todo, 24 matérias foram apresentadas. 

Foi apreciado em segundo turno de votação o PL do 
Executivo nº 19/2021 e Emenda Aditiva que dispõe 
sobre o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, revoga a Lei Municipal nº 1.503 de 
2019 e dá outras providências. 

A outra proposta aprovada em primeiro turno foi o PL do 
Executivo nº 47/2021 e Emenda Aditiva que dispõe 
sobre a concessão de reposição salarial aos Servidores 
Públicos Municipais ativos, inativos e agentes políticos 
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Casa de Leis 
realiza 36ª sessão 
legislativa do ano 

e dá outras providências. A proposição retornou à pauta 
para o segundo turno na sessão extraordinária desta 
terça-feira (19). 

Além do expediente com votações, 13 indicações 
legislativas solicitando melhorias para os bairros 
colombenses foram propostas pelos parlamentares 
colombenses. Todas essas proposituras foram 
submetidas à apreciação pelos órgãos competentes. A 
íntegra da pauta da Ordem do Dia pode ser conferida em 
Edital das Sessões. 

Vale ressaltar, que oito novos PLs entraram em 
tramitação no Legislativo colombense. Seis projetos 
provenientes do Poder Executivo estão em período de 
divulgação. Já provenientes do Poder Legislativo, dois 
PLs foram divulgados.  
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Câmara Municipal conta 
com a presença do 
22º BPM e do Coletivo 
Colombo Lixo Zero 
Durante a reunião plenária, policiais do 22º Batalhão de 
Polícia Militar foram homenageados, 21 matérias 
apresentadas e a Tribuna Livre foi retomada.
 
Aconteceu no dia 26 de outubro, na Câmara Municipal 
de Colombo, a 37ª sessão ordinária de 2021 - conduzida 
pelo presidente da Casa, o vereador Vagner da Viação 
(PP). Vale lembrar, que a Casa Legislativa tem seguido 
todos os protocolos sanitários vigentes em decorrência 
da pandemia da covid-19. 

Durante a reunião plenária, os vereadores manifestaram-
se sobre vários temas de grande interesse da população, 
com 21 matérias apresentadas. E, homenagearam os 
policiais do 22º Batalhão de Polícia Militar, Matheus de 
Andrade Pereira, Diego Felipe Rodrigues e o comandante 
da 22º BPM, Major Itacir Antônio Alves Pereira. 

Os policiais receberam votos de congratulações pelo 
destaque em várias atuações, mais recentemente, por 
uma apreensão de drogas realizada no dia 5 de outubro. 
As homenagens foram propostas pelo vereador Renato 
da Farmácia.
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O tema que marcou a volta da Tribuna Livre, espaço 
democrático de debates, na Câmara Municipal foi  - o 
Programa Lixo Zero,- comentado pelos representantes 
do Coletivo Colombo Lixo Zero, Dener Kluck e Iohann 
Gauss. 
 
“Inspirados pelo conceito Lixo Zero do ILZB e os objetivos 
de desenvolvimento sustentável da Organização das 
Nações Unidas (ONU), decidimos iniciar o coletivo para 
inspirar, mudar e ajudar a comunidade de Colombo a 
aplicar os conceitos e desenvolver soluções 
sustentáveis. Precisamos agir localmente, pensando 
globalmente. É a nossa primeira ação aqui na cidade. 
Também aproveitamos a oportunidade para pedir que 
seja aprovado o Projeto de Lei referente a Semana Lixo 
Zero para podermos realizar mais ações em nosso 
município”, destacou Kluck. 

Durante a Tribuna Livre, os vereadores Anderson Prego, 
Evandro França, Professor Roger, Renato da Farmácia e 
Nivaldo Jnp também se manifestaram sobre a 
importância do consumo consciente, destinação 
adequada de seus resíduos recicláveis, coleta de 
material reciclável, educação sobre o descarte correto 
do lixo produzido e a preservação dos recursos naturais. 
“Nosso objetivo é mobilizar, orientar, ensinar e tirar 
dúvidas sobre o descarte correto dos resíduos sólidos. É 
possível reduzir drasticamente a produção de lixo a 
partir da correta destinação de resíduos”, enfatizou 
Iohann. 

Sobre o Colombo Lixo Zero 
É uma organização não governamental (ONG) apartidária 
e sem fins lucrativos, vinculado ao Instituto Lixo Zero 
Brasil (ILZB), que trabalha com base em três pilares de 
sustentabilidade: econômico, ambiental e social.

O Programa Lixo Zero foi 
tema da Tribuna Livre   



Aconteceu no dia 29 de outubro, na Câmara Municipal 
de Colombo, sob a presidência do vereador Vagner da 
Viação (PP), a 22ª sessão extraordinária de 2021. A 
reunião plenária foi destinada à apreciação de quatro 
projetos de lei de autoria do Executivo em primeiro turno 
de discussão e votação. 

“A intenção é de garantir a rápida tramitação dos projetos 
de lei pela Casa Legislativa, tendo em vista os prazos. 
Houve o entendimento, entre os vereadores, de 

realizarmos essa sessão extraordinária e darmos 
agilidade nos processos”, ressaltou o presidente. 

Entre eles,  o Projeto de Lei que autoriza o Poder 
Executivo a ceder o uso de bens imóveis em favor do 
Estado do Paraná, onde estão instalados o Colégio 
Estadual Professor Antônio Lacerda Braga e o Colégio 
Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, respectivamente. 
Todas as propostas aprovadas em primeiro turno 
retornam à pauta na próxima sessão ordinária. 
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Quatro Projetos do 
Executivo são aprovados 
em sessão extraordinária    

Os projetos de lei, 
encaminhados pela 
Administração Municipal, 
entraram em pauta para 
primeira discussão e 
votação   


