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A Câmara Municipal de Colombo inicia o mês de maio com muito trabalho. Os 
vereadores continuam fiscalizando, apresentando, discutindo e votando projetos de 
lei que beneficiam a população colombense. 

Nesta edição, vamos levar mais informações sobre os assuntos debatidos durante 
as sessões plenárias e as ações realizadas pela CMC. Entre elas: à votação em 
discussão única e aprovação por unanimidade, sobre o Pedido de Informação sobre 
uma área localizada bairro Guaraituba - para a implantação de uma horta comunitária.

E, os problemas enfrentados pelos moradores em relação aos serviços de telefonia 
na área rural do município. Além das reclamações contra os serviços prestados pela 
Sanepar, que continuam rendendo comentários e críticas no Legislativo colombense.  
Há uma proposta de lei que visa instituir no município, o Mês Maio Furta-Cor, dedicado 
às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental 
materna. O legislativo colombense também foi convocado para votar no PL sobre 
“Programa Moradia Legal”. E muitas outras atividades realizadas pela CMC. 

Os vereadores trabalham firmes, sempre em busca do melhor para a nossa cidade. 

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 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de 
Colombo, no dia 3 de maio, ocorreu à votação em discussão 
única e aprovação por unanimidade, - o Pedido de Informação 
01/2022, apresentado pelo vereador Joel Bueno (Rede). A 
solicitação faz questionamento em relação à área localizada 
na Rua Atalaia, ao lado da Unidade Básica de Saúde São José, 
no bairro Guaraituba. A matéria, uma das proposituras que 
compuseram a pauta da Ordem do Dia, foi encaminhada à 
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Vereador pede informações 
a Prefeitura sobre área para 
implantação de horta comunitária  

No requerimento, o autor da propositura questiona a Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão se há algum projeto ou contrato de 
sessão de uso para alguma entidade nesse espaço  

No requerimento, o autor da propositura questiona se há 
algum projeto ou contrato de sessão de uso para alguma 
entidade nesse espaço. “Solicitei essa informação, pois tenho 
um plano que visa à implantação de uma horta comunitária 
neste espaço. Primeiramente, é necessário saber se o local 
está livre para uso. Por conta disso, solicito informações com 
o intuito de descobrir se o Poder Executivo já possui um plano 
estruturado para essa área ou se ela pode ser utilizada para a 
criação da horta comunitária”, justifica o vereador Joel Bueno 
(Rede). 

O vereador Joel Bueno (Rede) é o autor 
do pedido de informação encaminhado à 
Prefeitura Municipal.
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A proposição, que visa esclarecer sobre a relevância da 
dedicação à saúde mental materna, foi assinada pelo vereador 
Evandro França (Republicanos). “Há um enorme contingente 
de mulheres portadoras de transtornos mentais em idade 
reprodutiva que são vulnerabilizadas pelo forte estigma social 
relacionado ao transtorno mental e a maternidade”, justificou 
o autor da proposta em tramite na Casa Legislativa. 
 
A proposta de lei institui no âmbito do município de Colombo, 
o Mês Maio Furta-Cor, dedicado às ações de conscientização, 
incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. 
De acordo com PL, as ações de conscientização, incentivo ao 
cuidado e promoção do tema poderão ser desenvolvidas 
através de reuniões, palestras, cursos, oficinas, seminários, 
distribuição de material informativo tratando do tema. 

Já a cor foi selecionada é relacionada à sua tonalidade que 
altera de acordo com a luz que recebe não havendo uma cor 
absoluta para aquele que lança o olhar. O texto ainda prevê 
que o Poder Executivo Municipal poderá buscar parcerias e 

Maio Furta-Cor: Projeto de Lei 
visa propor mês dedicado a saúde 
mental materna  

A proposta de lei tem o intuito de criar ações de conscientização, incentivo 
ao cuidado e promoção da saúde mental materna em Colombo 

firmar convênios junto às entidades, empresas e demais 
órgãos da iniciativa privada, para a execução das ações de 
conscientização sobre a saúde mental materna. 

E o mês escolhido para a campanha é devido à celebração 
nacional do Dia das Mães. “Apesar do forte estigma social em 
torno de temas ligados à saúde mental, há um alarmante 
aumento nos casos de depressão, ansiedade e, infelizmente, 
suicídio entre as mães. Estima-se que uma em cada quatro 
mulheres sofra de depressão pós-parto, sendo que mais da 
metade dessas depressões já estão presentes na gestação, 
porém não são diagnosticadas ou tratadas adequadamente e 
em tempo. Vários fatores impactam na saúde mental como a 
tripla jornada de trabalho, reduções e disparidades salariais, 
desemprego, informalidade, aumento dos índices de violência 
doméstica, entre outros”, disse o vereador. 

Tramitação – Protocolado em 8 de abril, a proposta receberá 
parecer jurídico e será enviado para análise de admissibilidade 
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Caso seja 

admitido, o projeto irá para as 
comissões temáticas que tratam dos 
assuntos correlatos a ele. Em cada 
comissão, o projeto é analisado por um 
relator escolhido pelo presidente da 
comissão especializada. Concluídas 
as avaliações das comissões, o projeto 
está pronto para ser votado, em dois 
turnos, pelos vereadores que 
compõem o Plenário. Após a sua 
aprovação, o projeto é enviado para o 
Executivo Municipal que poderá 
aprová-lo promulgando então a lei, ou 
rejeitá-lo, com base em motivos 
justificados, vetando total ou 
parcialmente. 

O mês escolhido para a campanha é devido 
à celebração nacional do Dia das Mães. 
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O Programa Bem MAIS Educação, coordenado pela Secretaria 
Municipal de Educação (Semed) foi apresentado - na Tribuna 
Livre da sessão ordinária realizada – no dia 10 de maio. O 
programa tem como objetivo garantir melhores condições de 
ensino no município de Colombo. 

Programa Bem MAIS 
Educação é tema da Tribuna 
Livre Projeto tem como principal objetivo garantir 

melhores condições de ensino no município  

 
O vice-prefeito e secretário Municipal de Educação, Alcione 
Luiz Giaretton ressaltou que serão mais de R$50 milhões em 
investimentos em diversos equipamentos. “Estão sendo 
feitas reformas estruturais em diversas escolas com a 
ampliação de espaços internos e externos como refeitórios, 
cozinhas, banheiros, bibliotecas, ginásios e salas de aula. 
Além disso, também estão sendo construídos e ampliados 
CMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) que garantirão 
uma ampliação do número de vagas em diferentes regiões da 
cidade”, explicou.   

O relatório das obras que estão em andamento, das obras em 
planejamento e das obras que já foram executadas também 
foi apresentado. “Com a melhoria da estrutura física, o número 
de chegará a 3.000 vagas. Iremos implantar o Projeto Vale 
Creche, que fará parceria com a rede privada, por meio de um 
chamamento público. Além disso, estamos fazendo 
aquisições de diversas áreas estratégicas que visam 
ampliações e construções futuras. Em primeira mão, anuncio 
que encaminhamos o pedido para mais uma desapropriação 
para fazermos a Escola para Educação Especial”, ressaltou o 
secretário da pasta. 

Finalizando sua apresentação, Professor Alcione falou sobre o 
transporte escolar, uniformes, recuperação de passivos. 
“Agradeço a todos os vereadores pela parceria e o apoio, 
desde o início do nosso mandato, para conseguirmos a 
adequação da lei do Conselho Municipal de Educação, a 
regulamentação da nova lei do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), eleição 
para direção de CMEIs, entre outros. Isso contribui para o bom 
andamento e desempenho dos trabalhos”. 

Os vereadores fizeram as suas considerações e 
pronunciamentos. Na oportunidade, os parlamentares 
reconheceram, elogiaram e enalteceram o trabalho que vem 
sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) no município de Colombo. 

O Programa Bem MAIS Educação 
foi apresentado na Tribuna Livre - 
da sessão ordinária.
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Presidida pelo presidente da Casa, vereador Vagner da 
viação (PP), mais uma sessão solene foi realizada, no dia 16 
de maio, na Câmara Municipal de Colombo. Na ocasião, por 
iniciativa do vereador Evandro França (Republicanos) foram 
concedidos dois títulos de Cidadão Honorário e entregues 
13 votos de congratulações.  

O primeiro a receber o Título de Cidadão Honorário foi o 
deputado estadual Alexandre Amaro e na sequência, o 
deputado federal José Aroldo Souza Martins recebeu a 
honraria e fez seus agradecimentos.  

Encerrando a cerimônia, o presidente do Legislativo, 
vereador Vagner da Viação (PP), cumprimentou os novos 
cidadãos colombenses e falou sobre a importância dessas 
homenagens para o Legislativo colombense. Em seu 

Vereadores concedem títulos de 
Cidadão Honorário e entregam de 
Votos de Congratulações 

A solenidade, que envolveu a entrega de dois títulos de Cidadão Honorário de Colombo e 13 
votos de congratulações, representa um reconhecimento pelas contribuições em prol do 
desenvolvimento do município  

pronunciamento, ele parabenizou os homenageados e 
destacou as suas contribuições. “Essa Casa Legislativa tem a 
honra de deixar os nomes dessas pessoas impressos na 
história de Colombo. Esta solenidade é de suma importância 
para reconhecer e homenagear cidadãos que dedicaram boa 
parte de suas vidas para ajudar no desenvolvimento da nossa 
cidade e assim, se destacaram exclusivamente pelo mérito 
de seu trabalho. Esse gesto é simples, mas carregado de 
significado. Nada mais justo que recebam este reconhecimento 
da Casa do Povo”, ressaltou. 

Ainda na solenidade foram entregues 12 votos de 
congratulações àqueles que também se destacaram em favor 
do município de Colombo. Confira a lista abaixo dos 
homenageados: 

• Cidadão Honorário – Deputado Federal – José Aroldo 
Souza Martins 
• Cidadão Honorário – Deputado Estadual – Alexandre 
Amaro 
• Votos de Congratulações – Solange Perpétuo Socorro 
• Votos de Congratulações – Joelma Reis 
• Votos de Congratulações – Eduardo Fuchs Lemos 
• Votos de Congratulações – Acir Jensen 
• Votos de Congratulações – Fábio Jensen 
• Votos de Congratulações – Gerson José Andreassy 
• Votos de Congratulações – Zuleide Simioni Ditzel 
• Votos de Congratulações – Pastor Carlos Simplício 
• Votos de Congratulações – Bispo Rafael Cavina 
(representado pelo Pastor Rodrigo Rafael Faria) 
• Votos de Congratulações – Cabo Alexsandro Veiga do Prado 
Cunha 
• Votos de Congratulações – Comandante do 1º SGB – 
Capitão QOBM Rodrigo Siloto Kutianski. 

: Vereadores concedem dois títulos 
de Cidadão Honorário e 13 votos de 
congratulações. 
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Os trabalhos legislativos presididos pelo vereador Vagner da 
Viação (PP) e com as presenças dos demais 17 parlamentares 
que compõe a atual legislatura - aconteceram no dia 17 de 
maio.  Durante a sessão ordinária, na Câmara Municipal de 
Colombo, foram aprovados, em segundo turno, dois projetos 
de lei de autoria do Poder Executivo.  

Entre eles, o PL 20/2022 que fixa o piso salarial do magistério 
como vencimento básico para os cargos de professor e 
educador infantil. E o PL 21/2022 sobre a reposição salarial 
anual dos servidores públicos do município de Colombo. 
Ambas as matérias foram aprovadas por unanimidade. Com 
as aprovações, agora os PLs precisam ser sancionados pelo 
prefeito Helder Lazarotto (Republicanos), para ter validade.  

Projeto de Lei do Legislativo – De iniciativa da Mesa Diretora, 
foi divulgado o PL do Legislativo 1044/2022 que concede 
revisão geral anual aos servidores públicos do Poder 
Legislativo. 

Reclamações contra os serviços 
prestados pela Sanepar  

As reclamações contra os serviços prestados pela 
Sanepar continuam rendendo comentários e críticas no 
Legislativo colombense. O reajuste de 4,963% na tarifa 
de água e esgoto aplicado pela Companhia de 
Saneamento do Paraná (Sanepar) foi debatido pelos 
vereadores na sessão realizada no dia 17 de maio. O 
aumento foi autorizado pela Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) e 
ocorre na 2ª Revisão Tarifária Periódica (RTP). Segundo 
a Agepar, o reajuste ocorre considerando o 
desenvolvimento de trabalhos de revisão tarifária. As 
novas tarifas entraram em vigor neste dia, 17. 

Projetos de Lei: piso salarial do 
magistério e a reposição salarial 
anual dos servidores públicos 
foram aprovados 

Os PLs precisam ser sancionados pelo prefeito Helder Lazarotto 
(Republicanos), para ter validade 

Durante a sessão ordinária, na Câmara 
Municipal de Colombo, foram aprovados, 
em segundo turno, dois projetos de lei de 
autoria do Poder Executivo. 
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Foram deliberadas pelos vereadores colombenses - duas 
matérias no Plenário Presidente Tancredo de Almeida Neves, 
no dia 20 de maio. A primeira refere-se ao Projeto de Lei do 
Legislativo 1044/2022 que concede revisão geral anual aos 
servidores públicos do Poder Legislativo colombense. A 
proposta, aprovada por unanimidade em primeira discussão 
e votação, retorna à pauta da próxima sessão ordinária. 

De acordo com a justificativa da proposta, o percentual foi 
colhido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
referente ao período de maio/2021 a abril/2022; e que a 

PL do Legislativo sobre revisão 
geral anual aos servidores 
públicos do Poder Legislativo 
colombense é aprovado 
A proposta foi aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação 

reposição remuneratória em face da inflação é protegida pela 
Constituição Brasileira, fundamentando-se o tema, também, 
com decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
PR).  

A segunda matéria analisada na sessão trata da Emenda 
Supressiva ao PL do Legislativo 961/2021 que suprime a 
expressão “Tonico do Cajo” da referida proposta. Essa emenda 
divulgada é de autoria do presidente do Legislativo, vereador 
Vagner da Viação (PP). 

O percentual foi colhido pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
referente ao período de maio/2021 a 
abril/2022 
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Tribuna Livre: Serviço de telefonia 
na área rural e Plano Municipal de 
Arborização foram os destaques  

A 16ª sessão ordinária de 2022 foi presidida pelo presidente do Legislativo 
Municipal, vereador Vagner da Viação (PP), no dia 24 de maio. A reunião 
plenária foi realizada no Plenário Presidente Tancredo de Almeida Neves 
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Telefonia na área rural 
Na Tribuna Livre, Elizete Cavassin relatou sobre os problemas 
de telefonia na área rural do município. “A área rural está sem 
telefone. O celular não funciona As operadoras dizem que 
temos o WhatsApp, mas nem todos sabem usar. Os comércios 
precisam ter telefone fixo. Para fazer uma ligação, precisamos 
vir até o centro. Ficamos sem comunicação. Os idosos não 
conseguem usar o celular e estão incomunicáveis. Isso deve 
ser prioridade. O serviço ofertado é muito precário. Já 
buscamos respostas nas operadoras de telefonia, mas eles 
não oferecem nenhuma solução. E ainda, pagamos por um 
serviço que não utilizamos. Peço ajuda dos vereadores para 
tentarmos resolver esse problema”. 

Os vereadores manifestaram apoio e comprometeram-se a 
ajudar na questão apresentada. Eles enfatizaram que isso 
traz dificuldades para o desenvolvimento da região. Eles 
reforçaram o debate sobre os graves problemas de 
instabilidade e desconexão do sinal de telefonia e banda larga 
em diversos locais da zona urbana e rural do município. O 
presidente do Legislativo, vereador Vagner da Viação (PP), 
assegurou que “a demanda é de grande importância e 
relevância, sendo que a população não pode ficar desassistida 
de um serviço essencial”. 

Plano Municipal de Arborização
 
Também utilizaram a Tribuna Livre o secretário Municipal de 
Meio Ambiente, José Vicente de Lima, o diretor financeiro da 
Fundação de Pesquisas Federais (FUPEF), Alexandre França 
Teto, e a coordenadora e técnica do projeto no Município, 
Tamara Maria. Eles apresentaram o Plano Municipal de 
Arborização. “Alguns dos projetos da secretaria são em longo 
prazo e permanentes, como um legado às futuras gerações. 
Primeiramente, esse projeto deverá ser aprovado pela Câmara 
e pelo Ministério Público”, disse o secretário José Vicente. 

Ainda em sua explanação, a coordenadora e técnica do 
projeto, Tamara Maria, citou as etapas de elaboração da 
urbanização urbana, sobre a avaliação das características do 
município e explicou o inventário quantitativo e qualitativo. 
Falou também sobre a avaliação de risco de queda e sobre o 
diagnóstico participativo, que incentiva à população no 
diagnóstico da arborização. Finalizou explicando sobre as 
etapas do planejamento, a implantação e manutenção, 
monitoramento e gestão do projeto, e apresentou o 
cronograma.  

Os vereadores manifestaram apoio e 
comprometeram-se a ajudar os moradores 
da área rural em relação aos problemas no 
serviço de telefonia.  
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“Programa Moradia Legal”: Presidente 
da Câmara convoca vereadores para 
votar projeto de lei  

O objetivo é votar, em primeiro e segundo turnos, o projeto de lei do 
Executivo sobre o “Programa Moradia Legal” 

A proposta, aprovada por unanimidade em 
primeiro e segundo turnos, segue agora 
para a sanção da Prefeitura Municipal. 

Foram deliberadas duas matérias na reunião plenária, neste 
dia 27 de maio, na Câmara Municipal de Colombo. A primeira 
refere-se ao Substitutivo Geral ao Projeto de Lei do Executivo 
nº 05/2022, de iniciativa da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que dá publicidade aos termos da Regularização 
Fundiária, que com base no Provimento Conjunto 02/2020 do 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), legitima, 
instrumentaliza e autoriza o procedimento de titulação dos 
lotes inseridos em áreas irregulares do município de Colombo 
nos termos do “Programa Moradia Legal”. A proposta, aprovada 

por unanimidade em primeiro e segundo turnos, segue agora 
para a sanção da Prefeitura Municipal. 
Na mesma sessão legislativa, o Plenário da Casa também 
divulgou o Projeto de Lei do Legislativo 1048/2022 que 
denomina de MARIA CHEMIN LAZAROTTO o Hospital Geral de 
Colombo. Assinada por todos os vereadores colombenses, a 
justificativa da proposta menciona “nominar a futura nova 
Unidade Hospitalar de Maria Chemin Lazarotto, conhecida 
como “Dona Maricá”, por sua trajetória em prol da saúde do 
município de Colombo”.  


