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Nesta edição, do mês de abril o leitor acompanhará o trabalho do legislativo municipal 
e os principais temas discutidos em plenário.  Para celebrar o histórico de lutas e 
avanços das conquistas femininas, a CMC promoveu no Dia Internacional da Mulher 
– uma homenagem as servidoras, assessoras parlamentares e convidadas.  

E, no espaço destinado à Tribuna Livre, representantes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (COMDIM) debateram sobre o tema e os parlamentares fizeram 
seus pronunciamentos direcionados especialmente à data.  O legislativo colombense 
também recebeu a representante do Grupo Paranaense de Doenças e Síndromes 
Raras (GPRDR) para falar sobre os sinais de alerta de doenças, síndromes raras e a 
participação pública na gestão da saúde. 

A reativação do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) também foi tema 
na Tribuna Livre. Já os cidadãos que se destacaram em sua área de atuação e 
contribuíram com a sociedade e com o município receberam homenagem do 
legislativo colombense. 

Confira estas e outras notícias deste mês. 

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 retomou as atividades 
parlamentares, de forma presencial, no dia 2 de março - 
Quarta-Feira de Cinzas. Vale lembrar que as sessões também 
são transmitidas pelo canal da CMC, no YouTube.  Após o 
recesso de Carnaval, os vereadores debateram assuntos 
importantes na plenária, entre eles cinco projetos de lei do 
Poder Legislativo e 14 indicações.  

Na ocasião, foram apresentadas as proposições elaboradas 
pelos parlamentares Rodrigo Coradin (PTC), Vital Cabelereiro 
(PTC), Anderson Prego (PT), Joel Bueno (REDE), Sidinei 
Campos (DEM), Pastor Carlinhos (PP), Evandro França 
(REPUBLICANOS) e Fabinho Bugalski (PSD). Todas as matérias 
foram encaminhadas aos órgãos competentes.  

Além de cinco projetos de lei - de iniciativa parlamentar – que 
serão encaminhados para as comissões temáticas. O PL 
1023/2022, do vereador Anderson Prego (PT), altera a redação 
ao art. 2º da Lei nº 1.330/2014 e dá outras providências 
(autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa 
“Bolsa Aluguel Social”); o PL 1024/2022, do vereador Cezinha 
Heua (PSL) institui a Semana da Cultura Nordestina no 
calendário do município; o PL 1025/2022, do vereador 
Fabinho Bugalski (PSD), determina que Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIs) e Escolas Municipais, mantidas ou 
subsidiadas pelo Poder Público Municipal, priorizem a 
matrícula de crianças provenientes de famílias monoparentais 
geradas pela viuvez. 

Já o PL 1026/2022, do vereador Professor Roger 
(REPUBLICANOS) institui hortas comunitárias e familiares e o 
PL 1027/2022, do vereador Evandro França (REPUBLICANOS) 
dispõe sobre o acompanhamento integral para alunos com 
Dislexia, com Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH) ou com outros transtornos de 
aprendizagem. 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Sessão Ordinária 
acontece na Quarta-Feira 
de Cinzas 

Após recesso de Carnaval, legislativo colombense se reúne para debater 
cinco projetos de lei e 14 indicações 

Para vigorar, os projetos precisam ser aprovados em duas 
votações pela Casa Legislativa e serem enviados ao Poder 
Executivo para sanção do prefeito Helder Luiz Lazarotto (PSD). 
As matérias devem retornar à pauta para discussões e 
votações nas próximas sessões plenárias.  

Parlamentares discursam 
e se manifestam sobre 

assuntos relevantes 
O vereador Anderson Prego (PT) falou sobre o Dia Mundial das 
Doenças Raras, celebrado no último dia 28 de fevereiro. “Aqui 
em Colombo, precisamos de um Centro de Referência em 
Doenças Raras (DR) para atendermos a população que tem 
muita dificuldade de atendimento e tratamento. Através do 
Consórcio Metropolitano de Saúde do Paraná (COMESP), 
poderíamos atender ainda mais municípios. Precisamos 
fortalecer o SUS para poder atuar nos diagnósticos precoces”, 
afirmou. 

Já o vereador Evandro França (REPUBLICANOS) repudiou os 
ataques russos à Ucrânia. Outro parlamentar que se 
manifestou contra o conflito foi o líder do governo na Câmara, 
vereador Professor Roger (REPUBLICANOS). O vereador 
Fabinho Bugalski (PSD) anunciou que o Deputado Micheli 
Caputo Neto estará na CMC para atender a uma solicitação 
feita por ele e pelo vereador Joel Bueno (Rede) para a 
aquisição de um veículo adaptado para transporte de 
pacientes tetraplégicos. Outro tema discutido trata da 
implantação das travessias elevadas e lombadas. O vereador 
Joel Bueno (Rede) disse que tem sido procurado e 
questionado pelos moradores locais. 
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Para celebrar o histórico de lutas e avanços das 
conquistas femininas, a Câmara Municipal 
promoveu no dia 8 de março - Dia Internacional 
da Mulher – uma homenagem as servidoras, 
assessoras parlamentares e convidadas. 
Durante a confraternização, as mulheres 
receberam um botão de flores e uma 
lembrancinha.
 
O evento foi organizado pela única representante 
feminina na CMC, vereadora e vice-presidente, 
Dolíria Strapasson (PSD), como forma de celebrar 
a data e demonstrar a importância da mulher no 
desenvolvimento do Poder Legislativo 
colombense. “Agradeço a presença de todas que 

puderam compartilhar deste momento. Nós, 
mulheres, conseguimos cuidar de casa, do 
marido, dos filhos, do trabalho, entre outras 
atividades. Ser mulher não é fácil. O dia 8 de 
março é uma data especial para homenagear e 
reconhecer as lutas das mulheres. Parabéns a 
todas nós”. 

Na ocasião, todas as mulheres presentes 
receberam um botão de rosa e uma lembrancinha. 
Em um gesto espontâneo e singelo, a iniciativa 
reproduziu o reconhecimento e a gratidão para 
com todas as mulheres pelo papel fundamental 
que desempenham na sociedade. 

Homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher  

Em comemoração à data, celebrada em 8 de março, a Câmara Municipal de 
Colombo realizou um momento de confraternização 

Vereadores se manifestam sobre 
importantes temas. 
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CMC promove homenagem 
as servidoras, assessoras 
parlamentares e convidadas. 

Sessão Ordinária e Tribuna Livre 
trazem temáticas voltadas ao Dia 
Internacional da Mulher      

Dia Internacional da Mulher foi destaque no dia 8 de março, durante o encontro realizado 
pelos vereadores, no Plenário Presidente Tancredo de Almeida Neves 

A Câmara Municipal de Colombo concedeu espaço na 
para Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
(COMDIM) para falar sobre o tema e os parlamentares 
fizeram seus pronunciamentos direcionados 

especialmente à data. A sessão ordinária também 
resultou na apreciação de proposituras importantes 
aos munícipes. 

O presidente e vereador Vagner da Viação (PP) fez um 
discurso em homenagem a todas as mulheres pela 
passagem do Dia Internacional da Mulher. “Que essa 
data valha como plataforma para ajudar a gerar 
mudanças positivas para as mulheres. Que elas 
possam viver um mundo livre de estereótipos e 

Homenagem do Presidente
  

violência. Devemos lutar cada vez mais para que as 
mulheres alcancem as esferas do poder, trazendo um 
novo olhar para a gestão e participando ativamente 
dos processos de elaboração das políticas públicas, 
para que assim sejam devidamente representadas no 
sistema político vigente”. 
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Em uso da Tribuna Livre, Elisangela Hahn dos Santos e 
Camila Carneiro Alves Teixeira, membros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM) 
discorreram sobre os direitos das mulheres, o papel 
do COMDIM e a importância do Dia Internacional da 
Mulher. 

“Para março foi criado um calendário de atividades, 
com a intenção de levar para toda a população o 
conhecimento sobre os seus direitos e necessidades. 
Criamos estratégias entre os departamentos e 
secretarias de forma coletiva, com atividades como o 
serviço de convivência com as mulheres idosas, 
atendimento feito pelo CRAS, pela Secretaria de Saúde 
e pela Casa de Acolhimento à Mulher”, explicou Camila 
Teixeira - representante da Coordenação de Políticas 
Públicas para as mulheres, setor vinculado ao 
Departamento de Assuntos Comunitários (DEPAC). 

A rede de proteção - formada por órgãos 
governamentais e não governamentais, trabalha em 
conjunto o Poder Judiciário, Poder Executivo, 
Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, 
Educação, Saúde, Defesa, Centro de Referência, entre 
outros, faz com que a informação chegue até os 
equipamentos que receberão as mulheres 
colombenses. “Temos urgência em adotar políticas 
públicas que atendam às necessidades”, disse 
Elisangela Santos - representante da sociedade civil. 
Muitas políticas ainda precisam ser implantadas no 
município de Colombo e que mais recursos são 
necessários devido às demandas. “O Conselho tem 

papel importante na reivindicação dos direitos e na 
elaboração de políticas públicas e que quando se 
pensa na elaboração de políticas públicas, deve-se 
pensar no Conselho que representa as mulheres”, 
frisou Elisangela. 

Hoje entre os 17 vereadores de Colombo, apenas uma 
cadeira é ocupada por mulheres. Em seu 
pronunciamento, a vereadora Dolíria Strapasson 
(PSD) agradeceu e parabenizou todas as mulheres. 
“Deixo o meu agradecimento. Ser mulher não é fácil. 
Ser mãe, ser esposa, ser avô e, principalmente, ser 
vereadora. Tenho muito orgulho em ser vereadora há 
mais de 12 anos”, enfatizou. 

A sessão foi presidida pelo presidente da Casa 
Legislativa, vereador Vagner da Viação (PP) e 
contou com a presença dos vereadores. 

Representantes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (COMDIM) discorreram sobre os 
direitos das mulheres. 

Direito das Mulheres entre os temas da Tribuna Livre        



INFORMATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO | ABRIL | 2022

I N F O R M A T I V O

10 www.camaracolombo.pr.gov.br

A sessão ordinária realizada no dia 15 de março, na 
Câmara Municipal de Colombo recebeu a represent-
ante do Grupo Paranaense de Doenças e Síndromes 
Raras (GPRDR) e fundadora do Projeto LIA, Shirley 
Pereira Ordonio e deliberou importantes matérias du-
rante o encontro. 

Entre os principais assuntos abordados na Tribuna 
Livre estavam os sinais de alerta de doenças, sín-
dromes raras e a participação pública na gestão da 
saúde. “Além da conscientização para facilitar o aces-
so ao diagnóstico e tratamento é uma conjugação de 
esforços por parte dos profissionais, das famílias, 
governos, empresas, organização da Sociedade Civil e 
da população em geral”, ressaltou Shirley. Atendendo 
ao convite feito pelo vereador Anderson Prego (PT). 

No Brasil, segundo Shirley, há cerca de 13 milhões de 
pessoas com doenças raras, sendo nove milhões cri-
anças e jovens. “Aqui no Paraná, temos 660 mil. É um 
número bem significativo. Em Curitiba, temos 120 mil 
pessoas, sendo 90 mil crianças e jovens. No país, 6 a 
8% da população têm doenças raras”. 

O grande desafio enfrentado é a falta de informação. 
“A gente fala que a doença só é rara quando não há a 
informação. Quando as pessoas não falam sobre esse 

assunto. Às vezes se cria um tabu. É de extrema im-
portância que os Poderes Executivo e Legislativo ol-
hem para essas questões”, enfatizou. 

Outro assunto abordado por Shirley foi sobre o Diag-
nóstico das Doenças Raras. “São feitos através do 
Exame do Pezinho e pela Carteirinha de Vacinação 
que marcam os dados motores de desenvolvimento. 
Atualmente, no Paraná, identificamos apenas seis ti-
pos de doenças. Recentemente, o Governo Federal fez 
um importantíssimo projeto em que ampliou de seis 
para 50 doenças identificadas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Em Colombo, há diversas famílias com 
problemas Autismo, Distrofia Muscular de Duchenne, 
Síndrome de Sotos, entre outras doenças raras”. 

As doenças são caracterizadas por diversos sinais. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as 
doenças raras afetam até 65 pessoas em cada 100 
mil indivíduos, ou seja, 1,3 para cada duas mil pes-
soas. “As doenças raras podem ser progressivas, 
crônicas, degenerativas e incapacitantes. A maioria 
delas não tem cura, mas é possível tratamento para 
trazer melhor qualidade de vida para os pacientes e 
seus familiares”, alertou a convidada. 

Doenças Raras em 
destaque na Tribuna Livre  

A sessão legislativa da Câmara Municipal debateu sobre 
saúde e deliberou importantes matérias  

CMC recebeu a representante do Grupo 
Paranaense de Doenças e Síndromes Raras. 



11

INFORMATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO | ABRIL | 2022

I N F O R M A T I V O

www.camaracolombo.pr.gov.br

Matéria em Regime de Urgência       
A Câmara Municipal aprovou para que o PL 08/2022 
tramite em regime de urgência. De autoria do 
Executivo, a proposta institui o Programa Cidade e 
Comunidades Amigáveis com a Pessoa Idosa no 
município de Colombo. 

Projetos de Lei do Executivo – Em segundo turno, na 
sessão legislativa ordinária, foi aprovado o PL 67/2021 
que insere o parágrafo 6º no artigo 1º da Lei Municipal 
nº 1.516/122019 e o PL 65/2021 que dispõe sobre a 
alteração da Lei nº 1.262/2012.
 

Projetos de Lei do Legislativo – O Plenário aprovou, 
por unanimidade, duas proposituras em primeira 
discussão e votação. São elas: o PL 697/2013 e 
Emendas Aditiva e Modificativa que institui o Plano 
Municipal de Políticas Públicas de/para/com as 
juventudes e o PL 979/2021 institui a área de 
Segurança Escolar no município. As matérias são de 
autoria dos vereadores Anderson Prego (PT) e 
Professor Roger (REPUBLICANOS), respectivamente. 
Todos os PLs devem ser votados na próxima sessão 
plenária (22) em segundo turno. 

“Colombo conta com duas unidades do Conselho 
Comunitário de Segurança (CONSEG), localizados nos 
bairros Alto Maracanã e um na região central. Há quatro 
anos estão desativados. Em reunião com o capitão 
Antônio estabeleceu-se que haverá um único CONSEG 
com todas as comunidades envolvidas para poder 
lutar de forma adequada e ter orgulho da segurança 
pública. O município é um dos poucos da região 
metropolitana que não possui um CONSEG em 
atividade”, destacou o gestor em Segurança Pública e 
Privada, Sérgio Rodrigues. 

Atendendo ao convite do vereador Professor Roger 
(REPUBLICANOS) – o tema foi discutido, no dia 22 de 
março, na Tribuna Livre – durante a sessão ordinária 
realizada na Câmara Municipal de Colombo. 
“Infelizmente, temos apenas duas viaturas e quatro 
policiais para atender toda a nossa população. A falta 
de segurança no município é muito grande. A Guarda 
Municipal auxilia na segurança nos bairros e nas 
escolas. Precisamos nos unir para termos um 
Conselho atuante a serviço de um município mais 
seguro”, enfatizou Rodrigues.

Os Conselhos Comunitários de Segurança são 
instituições jurídicas de direitos privado, sem fins 
lucrativos, compostos por líderes comunitários de um 
mesmo bairro. Essas lideranças se reúnem, 
periodicamente, em um imóvel comunitário (igreja, 
escola, etc.), para analisar os problemas de segurança 

Conselho Comunitário de Segurança 
(CONSEG) é tema na Tribuna Livre 

Sobre o CONSEG 

Sérgio destacou que a criminalidade precisa ser 
combatida com inteligência e que a solução começa 
na prevenção. “Colombo está toda semana nos 
noticiários. Isso é falta de gestão, não somente do 
compromisso do Estado, mas do município. O Estado 
tem suas obrigações legais em prol da Segurança 
Pública. Isso é preocupante. São pequenas atitudes 
que os Conselhos podem fazer. Temos uma Guarda 
Municipal desarmada que poderia estar contribuindo 
no combate ao crime. Sempre que precisamos de 
ajuda, recorremos aos outros municípios. O cidadão 
de bem tem por dever buscar mecanismo e soluções 
que possa contribuir para uma cidade mais segura. 
Cada um de nós precisa fazer a sua parte. A solução 
começa na prevenção”, pontuou. 
  
Na oportunidade, os parlamentares fizeram suas 
considerações sobre as demandas apresentadas. 
Também realizaram questionamentos baseados em 
suas vivências, discussões, observações e 
fiscalizações – papéis inerentes ao Parlamento. 

do bairro, propor soluções, planejar ações, desenvolver 
campanhas educativas/atividades comunitárias, 
promover e organizar eventos que fortaleçam os 
vínculos entre a população e a polícia. No Paraná, a 
atuação dos CONSEGs é regulamentada pelo Decreto 
Estadual 6.624/2003.  

Gestor em Segurança Pública e Privada explica a importância e a 
reativação do conselho 
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Reconhecimento: Vereadores 
entregam votos de congratulações 
em sessão ordinária    

Aconteceu no dia 29 de março, durante 
a sessão ordinária, na Câmara 
Municipal de Colombo a entrega dos 
votos de congratulações, registrados 
pelos vereadores colombenses, em 
reconhecimento às pessoas que se 
destacam em sua área de atuação e 
contribuem com a sociedade e com o 
município. 
Na ocasião, o prefeito Helder Lazarotto 
anunciou o decreto municipal que 
entrou em vigor que libera o uso das 
máscaras em ambientes fechados do 
município. 

Cidadãos que se destacam em sua área de atuação e contribuem com a sociedade e com o 
município receberam homenagem do legislativo colombense 

Reativação do CONSEG foi o tema da 
Tribuna Livre, da sessão ordinária. 

Reativação do CONSEG foi o tema da 
Tribuna Livre, da sessão ordinária. 

A população colombense participou 
da última sessão legislativa do mês 
de março na CMC. 
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O vereador Osmair Possebam iniciou às homenagens 
com as entregas dos diplomas aos atletas Rogério 
Medeiros, pela conquista do 1º lugar no 1º Campeonato 
Paranaense de Muay Thai e Lucas Gabriel Medeiros, 
pela conquista do 1º lugar, no 1º Campeonato 
Paranaense de Muay Thai, categoria sub17 (até 80 
kg). O evento foi realizado no último dia 26 de março, 
em Pinhais. 

Também receberam homenagens das mãos do 
primeiro-secretário da Mesa Diretiva, Francisco José 
Cordeiro Neto (pastor China) pelo brilhante trabalho 
desenvolvido no resgate de jovens no bairro Vila 
Zumbi, por meio do Projeto Esperança Viva, da Igreja 
Batista do Bacacheri e Flaviano de Cassio Teixeira, 
pelo voluntariado no atendimento psicológico às 
famílias carentes, realizado na Associação de 
Moradores e Comerciantes de Centro Industrial Mauá 
(AMECIM) entre 2019 e 2021.
 
O vereador Pastor Carlinhos inicialmente estendeu 
seu reconhecimento ao pastor Elieser Ramos, 
presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia da 
região central paranaense, ao pastor Rubens Silva, 
líder de educação e liberdade religiosa da região sul do 
Brasil, e ao professor Pedro Frozza, líder de educação e 
liberdade religiosa para a região central paranaense, 
pelo lançamento da pedra fundamental da Escola 
Adventista de Colombo. 

Na sequência, a pastora Elisabet Wagner de Moraes, 
da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular, também foi 
homenageada pelos 53 anos da primeira igreja do 
Evangelho Quadrangular no município.
  
Posteriormente, discursos repletos de admiração 
foram feitos pelo vereador Fabinho Bugalski à 
funcionária pública municipal, Marcia Regina Ceccon 
Zaneti, pelos 27 anos de excelente serviço prestado; 
pelo vereador Renato da Farmácia para Humberto 
Cipriano Dias, pelo excelente serviço prestado como 
servidor da Prefeitura Municipal de Colombo ao longo 
de 32 anos; pelo vereador Giovani Strapasson à Suely 
Geremias Marques, pelo excelente trabalho voluntário 
realizado na Pastoral da Criança e o vereador Joel 
Bueno parabenizou Carlos Laertes Sysocki, pelos 
excelentes serviços prestados à comunidade.
 
O vereador Marcos Dumonte direcionou sua distinção 
ao secretário Municipal de Meio Ambiente, José 
Vicente de Lima, à coordenadora da Limpeza e 
Conservação, Annelize Mercúrio; à coordenadora da 
Proteção Animal, Francielli Xavier Molina e ao diretor 
Executivo da pasta, William Zanini. 

O vereador Professor Roger iniciou suas homenagens 
entregando a distinção à Gisele Martins Machioski, 
pela vitória na eleição para atuar como Conselheira 
efetiva do Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná (CRC-PR) e à Kelly Menegari, pelo trabalho 
desenvolvido como delegada do CRC-PR. 

Os convidados de honra das homenageadas em 
questão, Laudelino Jochem, presidente do Conselho 
Regional dos Contadores do Paraná, Ana Cláudia 
Krieger, presidente do Instituto Paranaense da Mulher 
Contabilista e a vereadora do município de Curitiba, 
Indiara Barbosa, também fizeram uso da palavra e 
agradeceram o reconhecimento às conselheiras. 

Também foram homenageados pelo vereador 
Professor Roger, em virtude da passagem do Dia 
Nacional da Advocacia Pública, comemorado em 7 de 
março, a procuradora do município de Colombo, Maria 
Adriana Pereira de Souza; o subprocuradores do 
município de Colombo, Estevão Busato, Adriano 
Ferreira Muraro, Endrigo Jungles dos Santos, Niarkos 
Fonseca de Siqueira e Celso Cordeiro; a procuradora da 
Colombo Previdência, Fernanda Prevedello Busato e o 
advogado da Câmara Municipal de Colombo, Daniel 
Paulo Paiva Freitas. 

O coordenador da Defesa Civil do município, Beto 
Moreira, também recebeu o reconhecimento pela 
passagem do Dia Mundial da Defesa Civil, comemorado 
em 1º de março. 

Finalizando as honrarias da tarde, o vereador Rodrigo 
Coradin homenageou o Deputado Federal Luizão 
Goulart pelos relevantes trabalhos realizados a favor 
do município de Colombo e pelos recursos enviados 
por emendas parlamentares. 

Câmara Municipal de Colombo a 
entrega dos votos de congratulações. 


