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Caro leitor! Neste mês de novembro o cidadão colombense acompanhará todo o 

empenho dos vereadores para realizar os seus trabalhos - sempre em busca do 

melhor para a nossa cidade. Começaram a tramitar cinco novos projetos de lei, na 

Casa Legislativa, sendo dois enviados pelo Poder Executivo e três oriundos do Poder 

Legislativo. 

Foi aprovado por unanimidade, em segunda e definitiva votação Projeto de Lei do 

Legislativo, que objetiva instituir a Semana Municipal de Inclusão e Conscientização 

da Pessoa com Deficiência no município de Colombo. A Câmara entregou o título de 

Cidadão Honorário, ao senhor José Jorge da Costa Gomes, popularmente conhecido 

como Jorge Kibanazambi - por notórios serviços prestados aos colombenses. 

O Legislativo Municipal não mede esforços para trazer recursos que beneficiam 

diversas áreas do nosso município, sempre com o compromisso de trabalhar com 

ética e transparência na construção de uma cidade cada vez melhor para se viver. 

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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Após o feriado nacional de Finados, lembrado em 2 de 
novembro, os vereadores de Colombo, sob a presidência do 
vereador Vagner da Viação (PP), participaram de mais uma 
sessão ordinária da 18ª Legislatura. 
A reunião realizada, no dia 4 de novembro,  na Câmara 
Municipal, contou com a leitura de novos projetos 
encaminhados pela Administração Municipal e a deliberação 
das indicações e dos projetos de lei que já tramitaram pelas 
comissões permanentes do Poder Legislativo. 
Na Ordem do Dia, quatro PLs assinados pelo Poder Executivo 
foram apreciados em segunda votação. Entre eles, os PLs nº 
52/2021 e 53/2021 autorizam o Poder Executivo a cederem 
os usos 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, 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Câmara realiza sessão 
após feriado de Finados 

Na Ordem do Dia, quatro Projetos de Lei assinados pelo Poder Executivo 
foram apreciados em segunda votação 

respectivamente. Todas essas matérias foram aprovadas, por 
unanimidade, pelo Legislativo. 
Dois novos projetos do Poder Legislativo iniciaram tramitação 
na Casa de Leis. O vereador Anderson Prego (PT) ingressou 
com o PL nº 1000/2021 com a finalidade de instituir a 
capacitação destinada aos educadores a fim de detectarem 
possíveis focos de violência doméstica contra alunos da rede 
municipal de ensino, no município e dá outras providências.  
Já o PL nº 1001/2021, assinado pelo vereador Pastor 
Carlinhos (PP), institui a Semana da Cidadania no município 
de Colombo e dá outras providências. Na próxima sessão 
legislativa, essas matérias retornam à pauta e serão votadas 
em primeira discussão. A Casa Legislativa também divulgou o 
veto parcial ao Projeto de Lei do Legislativo nº 935/2021 que 
dispõe sobre a liberdade religiosa no município de Colombo.  

Na Ordem do Dia, quatro PLs assinados 
pelo Poder Executivo foram apreciados em 
segunda votação.
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Mais cinco novos projetos de 
lei começaram a tramitar na 
Casa Legislativa    
Foram deliberadas na sessão plenária, realizada no dia 9 
de novembro, na Câmara Municipal de Colombo, 21 
proposições que constavam na pauta. Na ocasião, 
também cinco novos projetos de lei começaram a tramitar 
na Casa Legislativa, sendo dois enviados pelo Poder 
Executivo e três oriundos do Poder Legislativo. 

Entre os projetos divulgados, o Projeto de Lei do Executivo 
nº 57/2021 ratifica o protocolo de intenções e autoriza o 
ingresso do município de Colombo no consórcio 
intermunicipais das Guardas Municipais da Região 
Metropolitana de Curitiba e dá outras providências. O 
Executivo ainda encaminhou outro projeto que institui o 
Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP) no 
município. Trata-se do Projeto de Lei do Executivo nº 
58/2021. 

De iniciativa do vereador Anderson Prego (PT), o Projeto de 
Lei do Legislativo nº 1002/2021 dispõe sobre a divulgação 
da demanda atendida e a não atendida nas unidades de 
ensino na rede pública municipal de Colombo.

Outro projeto apresentado pelo Poder Legislativo foi o 
Projeto de Lei nº 1003/2021 que institui no calendário de 
eventos oficiais de Colombo a “Semana Municipal de 
Prevenção, Conscientização e Combate a Automutilação”. 
A matéria é de autoria do vereador Evandro França 
(REPUBLICANOS). 

O Plenário da Câmara Municipal ainda divulgou o Projeto 
de Lei do Legislativo nº 1004/2021. Proposta pelo 
vereador Giovani Strapasson (PTB), a propositura dispõe 
sobre o incentivo ao Turismo Religioso na cidade de 
Colombo. 
Na reunião, os vereadores apreciaram o Projeto de Lei do 
Legislativo nº 954/2021. De autoria do vereador Joel 
Bueno (REDE), a proposição institui a Semana Municipal 
de Inclusão e Conscientização da Pessoa com Deficiência 
no município de Colombo e dá outras providências. A 
matéria, aprovada na primeira fase de votação, deve 
retornar à pauta do Plenário, para ser apreciado de forma 
definitiva em segundo turno. 

Plenário também analisou 21 
matérias constadas no expediente 
da ordem do dia 

Cinco novos projetos de lei começaram a tramitar 
- sendo dois enviados pelo Poder Executivo e três 
oriundos do Poder Legislativo. 
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Votos de congratulações:    

Tribuna livre:    

Os parlamentares Anderson Prego (PT), Evandro 
França (REPUBLICANOS), Sidinei Campos (DEM), 
Osmair Possebam (REDE) e Pastor Carlinhos (PP) 
entregaram 18 votos de congratulações na sessão 
ordinária. Foram homenageados atletas, 

desportistas, ativistas sociais, empresários e os 
vencedores do Miss Colombo nas categorias 
Infantil, Teenager e Adulto e do Mister Colombo 
Infantil. 

O secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, 
Plínio Schmidt, também fez o uso da Tribuna Livre para 
falar sobre às ações frente a sua pasta e a realização 
da 1ª Festa da Cerveja Artesanal de Colombo. O evento 

contou com a participação de sete produtores co-
lombenses de cerveja artesanal.  
“Foi um verdadeiro sucesso, com grande adesão do 
público, valorizando o que é nosso. A nossa cerveja já 
está sendo comercializada em 10 estados brasileiros 

e exportando para a Holanda que 
são reconhecidos internacional-
mente. O evento reuniu cerca de 
seis mil pessoas, no Parque Mu-
nicipal da Uva e mais de três mil 
litros de chope comercializados. E 
a satisfação de ter as sete cerve-
jarias colombenses presentes. 
Não fazemos nada sozinhos. É 
muito bonito ver esta união e va-
mos fazer disso uma atração 
turística de Colombo”, destacou o 
secretário Plínio. 

O secretário de Indústria, Comércio, Turismo e 
Trabalho, Plínio Schmidt fez o uso da Tribuna 
Livre. 
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Aprovado projeto que institui a 
Semana Municipal de Inclusão e 
Conscientização da Pessoa com 
Deficiência 
Sob a presidência do vereador Vagner da Viação (PP), 
Câmara Municipal de colombo realizou, no dia 16 de 
novembro, mais uma sessão ordinária presencial. Na 
ocasião, foi procedida a leitura de novos projetos 
oriundos do Poder Legislativo e Executivo - e deliberadas 
20 matérias que constavam na Pauta da Ordem do Dia 
da 40ª sessão plenária de 2021. 

Durante a reunião, o Projeto de Lei do Legislativo nº 
954/2021, que objetiva instituir a Semana Municipal de 
Inclusão e Conscientização da Pessoa com Deficiência 
no município de Colombo foi aprovado por unanimidade, 
em segunda e definitiva votação. A proposta, de autoria 
do vereador Joel Bueno (REDE), entra em vigor após o 
projeto ser sancionado pelo prefeito Helder Lazarotto 
(PSD) e publicado no Diário Oficial dos Municípios do 
Paraná. 

Ainda nesta sessão, seis novos projetos de lei oriundos 
dos Poderes Legislativo e Executivo deram entrada na 
Casa de Leis colombense. Duas proposições 
encaminhadas pelo Executivo Municipal obtiveram 
apoio favorável dos parlamentares para tramitação 
especial em regime de urgência, dispensando algumas 
formalidades regimentais.  

Entre eles, o Projeto de Lei do Executivo nº 60/2021 que 
dispõe sobre a criação da Corregedoria e da Ouvidoria 
da Guarda Municipal de Colombo. A outra matéria é o 
Projeto de Lei do Executivo nº 62/2021 que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a contratar operações de 
crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A (AFPR). 
Outra proposta enviada pelo Executivo e divulgada, 
porém em tramitação em regime regular, é o Projeto de 
Lei do Executivo nº 61/2021 que dispõe sobre a 
qualificação e a contratação de Entidades Sem Fins 
Lucrativos como Organização Social. Já o Projeto de Lei 
do Legislativo nº 1005/2021, protocolado pelo vereador 

Cezinha Heua (PSL), dispõe sobre a distribuição de 
absorventes higiênicos para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social e dá outras providências. 

Entre os projetos que ingressaram está o Projeto de Lei 
do Legislativo nº 1005/2021, de autoria do vereador 
Jnp (PDT), que institui o projeto “Nasce uma criança, 
planta-se uma árvore”. Outro projeto apresentado é o 
Projeto de Lei do Legislativo nº 107/2021 que cria 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. A propositura é de iniciativa do 
vereador Anderson Prego (PT). 

A medida entra em vigor após o projeto ser sancionado pelo 
prefeito Helder Lazarotto (PSD) 

A proposta, de autoria do vereador Joel Bueno (REDE), 
entra em vigor após o projeto ser sancionado pelo prefeito 
Helder Lazarotto (PSD). 



A Câmara Municipal de Colombo realizou, no dia 18 de novembro,  a 1ª Sessão 
Solene para a entrega de título de Cidadão Honorário, ao senhor José Jorge da 
Costa Gomes, popularmente conhecido como Jorge Kibanazambi - por notórios 
serviços prestados aos colombenses.  

A mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo foi 
proposta pelo vereador Anderson Prego (PT) por meio do 
Decreto Legislativo n.º 166, de 27 de abril de 2021, com 
aprovação unânime dos parlamentares que compõem a 
18ª Legislatura (2021-2024). 

A cerimônia foi comandada pelo presidente da CMC, 
vereador Vagner da Viação (PP), que teve ao seu lado a 
vice-presidente, vereadora Dolíria Strapasson (PSD) e o 
vereador Anderson Prego (PT). Ainda compuseram a 
Mesa Diretiva o prefeito Helder Luiz Lazarotto, o vice-
prefeito e secretário Municipal de Educação, Professor 
Alcione Luiz Giaretton, o secretário Municipal de 
Comunicação Social, Onéias Ribeiro e o homenageado 
José Jorge da Costa Gomes (Jorge Kibanazambi). 

A esposa do agraciado, Mãe Fabiana, Ekedi Oju Omi Lewa 
também fez as suas considerações. “A nossa trajetória 
não foi fácil aqui. Muitas vezes pensamos em desistir e 
ir embora. Isso nos dá forças para pensar que temos que 

9

INFORMATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO | DEZEMBRO | 2021

I N F O R M A T I V O

www.camaracolombo.pr.gov.br

O novo cidadão honorário 
de Colombo  

A medida entra em vigor após o projeto ser sancionado pelo prefeito Helder Lazarotto (PSD) 

O evento marca a retomada das 
tradicionais sessões solenes no 
Legislativo colombense.

ajudar o próximo. Viemos aqui para que possamos 
ajudar alguém, para fazermos algo por alguém. Cada dia 
temos que fazer o bem a alguém. Pai Jorge é o meu 
espelho. Juntos somos mais fortes e juntos vamos 
muito mais além ainda”, disse. 

Propositor da homenagem, o vereador Anderson Prego 
(PT) apresentou um breve currículo do homenageado e 
a justificativa da escolha. “Fomos motivados a fazer 
essa homenagem com a finalidade de resgatar, preserva, 
divulgar e manter a cultura afro-brasileira. O Pai Jorge 
promove e desenvolve a cultura da paz em nossa cidade. 
Ele nos serve de exemplo. É com muito orgulho que 
entregamos essa honraria. Sabemos da sua paixão pela 
nossa cidade. O fato de não ter desistido no passado, 
hoje nos deixa com mais força para debatermos sobre 
políticas para qualquer forma de preconceito e a 
intolerância religiosa. Parabéns por nos guiar nesse 
caminho”, frisou o proponente. 

Jorge Jorge 
KibanazambiKibanazambi
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Assim também, o presidente da Casa, vereador Vagner 
da Viação (PP), destacou a importância da entrega da 
honraria em seu discurso. “É um privilégio reconhecer o 
trabalho das pessoas que tem se dedicado a atuarem 
de forma exemplar na prestação de importantes e 
relevantes serviços ao município. Esse momento 
solene, em que temos a oportunidade de aqui, na Casa 

do Povo, em homenagear e valorizar o trabalho que o 
Senhor Jorge Kibanazambi realiza e vem realizando por 
esta terra que lhe acolheu. Esta homenagem é uma 
forma de gratidão, pois sabemos valorizar as pessoas 
que aqui chegaram e adotaram essa terra como sua. É 
importante reconhecermos essas ações para que sirva 
de exemplo a todos”, discursou. 

A mais alta honraria concedida pelo Poder Legislativo foi 
proposta pelo vereador Anderson Prego (PT), com aprovação 
unânime dos parlamentares. 
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O Plenário Presidente Tancredo de Almeida Neves 
recebeu, no dia 23 de novembro, os vereadores 
colombenses para a realização da 41ª sessão ordinária 
de 2021. A reunião plenária, que acontece de forma 
presencial, foi conduzida pelo presidente da Casa de 
Leis, vereador Vagner da Viação (PP). 

Durante a sessão, os parlamentares aprovaram, em 
primeira votação, o Projeto de Lei do Executivo nº 
62/2021 que autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar operações de crédito com a Agência de 
Fomento do Paraná S.A. O processo segue para ser 
apreciada em segundo turno na próxima sessão 
legislativa. 

O segundo projeto de lei apreciado em primeira votação, 
de autoria do vereador Professor Roger (REPUBLICANOS), 
recebeu aprovação dos vereadores presentes. O Projeto 
de Lei do Legislativo nº 978/2021 dispõe sobre o 
estímulo, incentivo, promoção e desenvolvimento de 
Startups  no município. 

Uma Emenda Aditiva ao Projeto de Lei do Legislativo nº 
940/2021, proposta pela Comissão de Economia, 
Finanças e Orçamento, foi divulgada. A propositura 
estabelece o exercício das atividades de Food Truck, 
Food Bike’ e ‘Food Cart’, em Colombo. Já o vereador 
Anderson Prego (PT) ingressou com o projeto que institui 
o Dia Municipal dos Migrantes, Refugiados e Apátridas 
de Colombo. Trata-se do Projeto de Lei do Legislativo nº 
1008/2021.  

Três matérias foram aprovadas pelo Plenário para serem 
incluídas na pauta original da Ordem do Dia. Também 
foram divulgadas as Emendas Aditiva, Modificativa e 
Supressiva ao Projeto de Lei do Executivo nº 60/2021, 
de iniciativa das Comissões de Constituição e Justiça; 
Economia, Finanças e Orçamento e Defesa do Cidadão e 
Segurança Pública. O projeto dispõe sobre a criação da 
Corregedoria e da Ouvidoria da Guarda Municipal de 
Colombo. 

Câmara Municipal realiza a 
41ª sessão ordinária     

A reunião plenária, que acontece de forma presencial, foi conduzida 
pelo presidente da Casa de Leis, vereador Vagner da Viação 

Vereadores colombenses realizam
 a 41ª sessão ordinária de 2021. 



Aconteceu no dia 30 de novembro, a última sessão 
ordinária do mês de novembro, na Câmara Municipal de 
Colombo. Durante a reunião, oito projetos de lei dos 
Poderes Executivo e Legislativo, passaram por primeiro 
e segundo turnos de discussão e votação.  

As propostas que tramitam na Casa de Leis têm como 
principal objetivo contribuir para o desenvolvimento do 
município. A CMC também deliberou 20 indicações ao 
Executivo que visam atender às demandas da 
população. 

Na pauta da Ordem do Dia, dois projetos provenientes 
do Poder Executivo foram aprovados em primeira 
votação, ou seja, ainda serão avaliados e discutidos 
novamente. Entre os projetos encaminhados pelo 
prefeito Helder Lazarotto (PSD), o Projeto de Lei do 
Executivo nº 57/2021 ratifica o Protocolo de Intenções e 
autoriza o ingresso do Município de Colombo no 
Consórcio Intermunicipal das Guardas Municipais da 
Região Metropolitana de Curitiba (COIN-GM). 

Dos projetos que tramitam no Legislativo, o Projeto de 
Lei do Executivo nº 60/2021 e Emendas Aditiva, 
Modificativa e Supressiva, de iniciativa parlamentar, 
que dispõem sobre a criação da Corregedoria e da 
Ouvidoria da Guarda Municipal de Colombo, foram 
aprovados em primeiro turno. Ambas as matérias 
seguem para votação em segundo turno em nova 
sessão legislativa.  
 
Aprovado em segunda e definitiva votação, o PL do 
Executivo nº 62/2021 autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar operações de crédito com a 
Fomento Paraná. Outro projeto aprovado dispõe sobre o 
estímulo, incentivo, promoção e desenvolvimento de 
Startups no município. Trata-se do PL do Legislativo nº 
978/2021 elaborado pelo vereador Professor Roger 
(REPUBLICANOS). Com a aprovação dos edis, as medidas 

seguem agora para sanção ou veto do Paço Municipal, 
antes de se tornarem lei. 

Ainda na plenária, foi divulgado o Projeto de Lei do 
Executivo nº 63/2021 que autoriza o Executivo 
Municipal a abrir junto ao orçamento geral do corrente 
ano, Crédito Adicional Especial e, Crédito Adicional 
Suplementar. 

Entre outras matérias, foi divulgada a Emenda 
Supressiva ao PL do Legislativo nº 726/2014 que dispõe 
sobre a criação da “Semana Municipal das Juventudes”. 
Entre os projetos que ingressaram na pauta está o PL do 
Legislativo nº 1009/2021 que declara a “Romaria e 
Festa de Nossa Senhora do Caravaggio” como Patrimônio 
Cultural Imaterial do município de Colombo e a inclui no 
calendário oficial do município. Ambas as proposituras 
são de autoria do vereador Anderson Prego (PT). 
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Vereadores votam em projetos 
de lei que contribuem para 
o desenvolvimento de Colombo

A CMC contou com oito PL na pauta de votação; além de deliberar 20 indicações ao 
Executivo com o intuito de atender às demandas da população 

Vereadores participam da 
última sessão ordinária do 
mês de novembro. 


