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O Informativo do mês da Campanha “Setembro Amarelo”, - que visa o Combate 
e Prevenção ao Suicídio - leva informações aos cidadãos colombenses sobre a 
importância do fortalecimento de políticas públicas para evitar o crescimento dos 
casos e oferecer apoio aos cidadãos. 
Além das ações realizadas pela Câmara Municipal, principalmente, em tempos de 
pandemia do coronavírus (Covid-19) e o empenho do seu representante no Legislativo 
Municipal.  Em setembro, os vereadores continuam fiscalizando, apresentando, 
discutindo e votando projetos de lei e temas relevantes para o bem da população.  
Nesta edição, vamos apresentar ao leitor os Projetos de Lei aprovados pelos 
parlamentares sobre o Turismo e o Cicloturismo no município e assuntos de interesse 
da população colombense. O Legislativo Municipal também foi convidado, pelos 
representantes do Detran de Colombo, a participar das ações educativas da Semana 
Nacional de Trânsito 
O mês de setembro vem cheio de esperança e oportunidades para realizar diversas 
ações que melhoram a qualidade de vida dos colombenses. Boa leitura! 

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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O presidente da Casa, vereador Vagner da Viação (PP) 
transferiu a sessão ordinária para o dia 8 de setembro, no 
Plenário da Câmara Municipal de Colombo - por conta do 
feriado prolongado de 7 de setembro, que celebra o Dia da 
Independência do Brasil. Vale lembrar, que as sessões 
plenárias ocorrem normalmente às terças-feiras.  

Na Ordem do Dia, os legisladores deliberaram 11 matérias, 
sendo um projeto de lei do Legislativo e 10 indicações. O 
Projeto de Lei do Legislativo nº 935/2021 e Emenda 
Modificativa, - que institui a Lei Municipal de Liberdade 
Religiosa no município de Colombo proposto pelo vereador 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Presidente transfere a 
sessão ordinária devido 
ao feriado prolongado 

Pastor Carlinhos (PP) - foi aprovada pelo Plenário, por 14 votos.  
Deliberada em segunda e definitiva votação, segue agora 
para sanção do Executivo para ser transformada em lei. 

No expediente com votação, os vereadores também 
apreciaram 10 proposituras e apresentadas pelo presidente 
da Casa, vereador Vagner da Viação (PP) e pelos vereadores 
Osmair Possebam (REDE), Vital Cabeleireiro (PTC), Anderson 
Prego (PT), Pastor Carlinhos (PP) e Joel Bueno (REDE). Todas 
as indicações foram encaminhadas aos órgãos competentes. 
A íntegra da pauta está disponível em Edital das Sessões. 

Na pauta da Ordem do Dia, vereadores deliberaram 11 
matérias, sendo um PL do Legislativo e 10 indicações 
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Prevenção ao suicídio 
é tema da reunião 
plenária 
“A prevenção, sem dúvida, é o melhor caminho. 
Precisamos lutar para que vidas não sejam 
ceifadas pelo suicídio. Precisamos combatê-lo e 
valorizarmos a vida. Abuso sexual na infância, 
isolamento social, doenças mentais, tentativas 
prévias são alguns dos fatores de risco. 
Precisamos impedir que as pessoas retirem a 
própria vida, porque muitas vezes estão 
passando por momentos difíceis”, disse o 
vereador Pastor Carlinhos (PP) sobre os fatores 
de risco para o suicídio.   

No mês da Campanha “Setembro Amarelo”, que 
visa o Combate e Prevenção ao Suicídio, - 
parlamentares colombenses debateram o 
tema, no dia 14 de setembro, em Plenário e 
defenderam o fortalecimento de políticas 
públicas para evitar o crescimento dos casos e 
oferecer apoio aos cidadãos. 

De acordo com o vereador Evandro França 
(REPUBLICANOS), o assunto é relevante e 
merece ser tratado com atenção. “A cada dia, 32 
pessoas, em média, cometem suicídio no Brasil. 
Só no Paraná, em 2019, registrou-se 7,1% dos 
suicídios (925 mortes), o que dá uma média de 
cinco registros a cada dois dias. 

Este número vem crescendo a cada ano no 
estado. No mundo, uma morte do tipo acontece 
a cada 40 segundos. Isso é preocupante”, 
ressaltou. 

Os vereadores colombenses defenderam o 
fortalecimento de políticas públicas para 
evitar o crescimento dos casos e oferecer 
apoio aos cidadãos 
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Reunidos no dia 14 de setembro, os vereadores 
colombenses apreciaram 29 matérias em trâmite 
na Casa Legislativa. Em período de divulgação estão 
duas provenientes do Poder Executivo e duas do 
Legislativo: 

- o Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 
45/2021, que tramita em regime de urgência na 
Casa, institui o Regime de Previdência Complementar 
no âmbito do município de Colombo, fixa o limite 
máximo para a concessão de aposentadorias e 
pensões pelo regime de previdência de que trata o 
art. 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão 
ao plano de benefícios de previdência complementar 
e dá outras providências. 

- Oriundas do Poder Legislativo foram divulgados o 
Projeto de Lei do Legislativo nº 987/2021, do 
vereador Pastor Carlinhos (PP) que institui o 
programa “Educação Financeira na Escola”, nas 
escolas da Rede Municipal de Ensino.  

- o Projeto de Decreto – O PDL nº 107/2021, de 
autoria do vereador Evandro França, concede ao 
Deputado Federal Aroldo Martins (REPUBLICANOS) 
o Título de Cidadão Honorário do município de 
Colombo. A matéria contou com 15 votos favoráveis 
em votação e discussão única.  

- o Projeto de Lei do Legislativo nº 986/2021, de 
iniciativa da Mesa Executiva, que suspende os 
efeitos da Lei nº 1.592, de 06 de agosto até 31 de 
dezembro de 2021. O projeto foi aprovado, em 
primeiro turno, pela maioria dos parlamentares 
presentes. Esse processo será apreciado em 
segundo turno na próxima sessão legislativa (21). 

- os Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) são 
proposições criadas para formalizar, com efeito de 
lei ordinária, os atos de competência exclusiva do 
Poder Legislativo e podem contemplar diferentes 
áreas temáticas. 

Todos os 
processos 
da pauta da 
sessão são 
deliberados  

Durante a segunda sessão ordinária 
do mês de setembro parlamentares 
apreciaram matérias em trâmite na 
Casa Legislativa 
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Vereador Ratinho Gotardo 
assume a Secretaria de Esporte, 
Cultura, Lazer e Juventude 

Legislativo é convidado a 
participar das ações educativas da 
Semana Nacional de Trânsito 

O vereador Ratinho Gotardo (PSD) anunciou aos demais 
vereadores da sua decisão de licenciar-se oficialmente 
do cargo de vereador, para assumir o cargo de secretário 
municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, 
atendendo ao convite feito pelo prefeito Helder 

A Câmara Municipal de Colombo recebeu o 
Diretor do Posto Avançado do Departamento de 
Trânsito do Paraná (Detran) de Colombo, Márcio 
Staes e a servidora do órgão, Azenira Gomes de 
Campos na sessão promovida no dia 14 de 
setembro. Na ocasião, os representantes do 
Detran de Colombo aproveitaram para convidar 
o Legislativo a participar da Semana Nacional 
de Trânsito, - realizada entre os dias 18 e 25 de 
setembro. Em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Colombo, o Detran Colombo 
realizará diversas ações educativas. 

Lazarotto (PSD) e do vice-prefeito Professor Alcione 
(REPUBLICANOS). Nesse caso, assume o suplente 
Fabiano Lisboa Bugalski (PSD). A posse do novo 
vereador está prevista para o próximo dia 5 de outubro. 



O Plenário Presidente Tancredo de Almeida Neves recebeu, 
no dia 21 de setembro, a 34ª sessão ordinária, na 
modalidade presencial.  Na Ordem do Dia, foram discutidos 
projetos de lei para fomentar o Turismo em Colombo e 
indicações de melhorias para os cidadãos.  
Propostas pelo vereador Professor Roger (REPUBLICANOS), 
foram aprovadas, em primeira discussão e votação as 
Emendas Aditiva e Modificativa. Além do Projeto de Lei do 
Executivo nº 21/2021 que dispõe sobre a reestruturação 
do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e a criação do 
Fundo Municipal de Turismo. 

Entre os processos em pauta, foi apreciado, também em 
primeiro turno, o Projeto de Lei do Executivo nº 22/2021 
que cria o Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR).  

Ainda na pauta, da 32ª Sessão Ordinária deste ano, em 
período de divulgação, três projetos de lei provenientes do 
Poder Legislativo colombense foram encaminhados às 
comissões pertinentes. O Projeto de Lei do Legislativo nº 
988/2021, de autoria do vereador Ratinho Gotardo (PSD), 
dispõe sobre a criação do Cicloturismo no município.  

Aprovadas por unanimidade: No dia 28 de setembro, os 
projetos foram aprovados por unanimidade dos presentes 
e seguem para sanção do prefeito Helder Lazarotto (PSD). 

Outra matéria, proposta pelo vereador Anderson Prego 
(PT), expõe o Projeto de Lei do Legislativo nº 989/2021 que 
institui a Semana Lixo Zero em Colombo. Já o Projeto de Lei 
do Legislativo nº 990/2021, do vereador Pastor Carlinhos 
(PP), declara de Utilidade Pública a Associação Vinde 
Semear. 

Para ser apreciado em segunda discussão, retornou à 
pauta o Projeto de Lei do Legislativo nº 986/2021 que 
suspende os efeitos da Lei nº 1.592, de 06 de agosto até 
31 de dezembro de 2021. De autoria da Mesa Executiva, a 
proposta segue para sanção do presidente da CMC, 
vereador Vagner da Viação (PP).   

Os vereadores ainda deliberaram, em primeira votação, o 
Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 45/2021, 
que tramita em regime de urgência na Casa, institui o 
Regime de Previdência Complementar (RPC) no âmbito do 
município de Colombo, fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e pensões pelo Regime de 
Previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, 
autoriza a adesão ao Plano de Benefícios de Previdência 
Complementar e dá outras providências. 

O presidente da CMC, Vagner da Viação (PP), convocou 
uma sessão extraordinária para a segunda discussão e 
votação do o Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 
45/2021, em tramitação em regime de urgência na Casa.  A 
proposta segue para a sanção do Prefeito Helder Lazarotto 
(PSD). O conteúdo integral está disponível para consulta 
no site da CMC (www.camaracolombo.pr.gov.br). 
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Para fomentar o Turismo, 
vereadores aprovam projetos de lei  

Entre os processos em pauta estavam à 
reestruturação do Conselho Municipal de 
Turismo e a criação do Fundo Municipal de 
Turismo  
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O Projeto de Lei tem como 
objetivo incluir a data no 
calendário oficial do 
município 

A propositura segue para a 
sanção do prefeito Helder 
Lazarotto (PSD) para virar lei 

Vereador propõe 
instituir Dia Municipal 
da Juventude  

Projeto de Lei sobre a criação do 
Cicloturismo é aprovado  

A sessão ordinária presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Colombo, vereador 
Vagner da Viação (PP), reuniu os vereadores colombenses presencialmente, no dia 28 
de setembro, para a sessão ordinária.  
Marcando o início da tramitação na Casa Legislativa, foi lido em 
Plenário, o Projeto de Lei do Legislativo nº 991/2021 que dispõe 
sobre a inclusão do Dia Municipal da Juventude no calendário 
oficial do município de Colombo. Essa proposta é de iniciativa do 
vereador Pastor Carlinhos (PP). 
Entre as propostas, também esteve na pauta, à discussão e votação 
única do Projeto de Decreto Legislativo nº 108/2021 que concede Título de Cidadão 
Honorário do município de Colombo ao governador Carlos Roberto Massa Junior (Ratinho 
Junior). De autoria do vereador Ratinho Gotardo (PSD), a proposta foi aprovada por 
unanimidade. Já as 25 indicações apresentadas estão relacionadas à melhoria da 
qualidade de vida do cidadão colombense e atendem as demandas da população. 

A 11ª sessão extraordinária do 2º Período Legislativo de 
2021 - conduzida pelo presidente da CMC, vereador 
Vagner da Viação (PP), aconteceu no dia 30 de setembro. 
Na ocasião, foi apreciado o Projeto de Lei do Legislativo 
nº 988/2021, de iniciativa do vereador Ratinho Gotardo 
(PSD). A proposta dispõe sobre a criação do Cicloturismo 
no município, e dá outras providências. Aprovado em 
segundo turno de discussão e votação, a propositura 
segue para a sanção do prefeito Helder Lazarotto (PSD) 
para virar lei.  

De acordo com a justificativa do projeto, a ideia é de 
grande valia no aspecto de lazer, turístico, esportivo e 
econômico do município de Colombo. “Vamos fomentar 
a economia nesse segmento criando cenários 
promissores para diversas pessoas físicas e jurídicas 
que poderiam ser credenciadas para auxiliar na 
formatação desses roteiros, através de um mapa a ser 
estabelecido, com toda a infraestrutura que pode ser 
proporcionada aos munícipes e turistas. O município 
terá papel atuante na efetivação dos circuitos e na 
assistência aos ciclistas, movimentando sua economia 

e serviços, além de disponibilizar uma estrutura 
cicloviária para uso diário de seus cidadãos”, explicou o 
vereador. 

A justificativa que acompanha o projeto aponta que as 
medidas empreendidas pelo Programa Recupera 
Colombo, de que faz parte o Tratamento Diferenciado, 
têm revertido positivamente na arrecadação tributária, 
além de servir de incentivo à retomada econômica em 
âmbito municipal, vez que viabiliza parte da recuperação 
da população colombense. 


