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EDITORIAL
O Informativo do mês de julho vem cheio de informações de interesse dos 
colombenses. E para trazer recursos que beneficiam diversas áreas do nosso 
município, o Legislativo Municipal não mede esforços. Neste mês, as atenções 
foram voltadas para o Projeto de Lei do Executivo 027/2022, que institui o Programa 
Primeiro Asfalto.  

Esse projeto tramitou, em regime de urgência, na Casa de Leis e segue para a sanção 
do prefeito Helder Lazarotto (PSD). Há também assunto de extrema relevância, 
como por exemplo, às revisões da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano 
Plurianual (PPA), no período de 2023 a 2025. 

Nesta edição, a população ficará bem informada sobre os principais assuntos 
discutidos na Câmara nas últimas sessões. E para concluir a votação de projetos 
importantes que estão tramitando - antes do início do recesso legislativo – os 
parlamentares foram convocados para uma sessão Extraordinária. 

Já o recesso parlamentar inicia no dia 16 de julho, com término no início do mês de 
agosto. As demais atividades continuarão funcionando normalmente e as sessões 
extraordinárias somente podem ocorrer, nesse período, caso haja convocação ou 
diante de necessidade. 

Boa leitura! 

Estiveram reunidos, no dia 05 de julho, na Câmara Municipal 
de Colombo – os vereadores para a primeira sessão ordinária 
de julho. Na ocasião, foram deliberadas e votadas importantes 
matérias para o município, pelo legislativo colombense. Entre 
as proposições da pauta estão às revisões da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA), no período 
de 2023 a 2025. 
Aprovado em primeira votação, o PL do Executivo 23/2022 
altera a Lei 960/2006 que dispõe sobre o Regime Próprio de 
Previdência do Município de Colombo e dá outras providências. 
Também foi aprovado o PL 26/2022 que autoriza o Executivo 
Municipal a abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, 
crédito adicional especial e suplementar. 
Proveniente do Poder Legislativo, o PL 961/2021 e Emenda 
Supressiva altera a denominação do CMEI Piu-Piu, localizado 
no Bairro Roça Grande, para CMEI Antônio Brejenski (Tonico do 

Legislativo discute sobre as 
revisões da LDO e do PPA

Entre os itens da pauta estiveram a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2023 e o Plano Plurianual (PPA), no período de 2023 a 
2025 

Cajo). A proposta, aprovada em primeira votação, é de iniciativa 
do presidente do Legislativo, vereador Vagner da Viação (PP). 
Outro item que está em período de discussão é o Projeto de 
Resolução 1/2022, da Mesa Diretora, que altera a redação e 
acrescenta dispositivos ao Regimento Interno (RI) da Câmara 
Municipal de Colombo.  
Ainda na sessão plenária, 19 indicações, proposições que 
sugerem medidas de interesse público aos poderes 
competentes, foram assinadas pelo presidente da CMC, 
vereador Vagner da Viação (PP) e pelos parlamentares Renato 
da Farmácia (DEM), Pastor Carlinhos (PP), Osmair Possebam 
(Rede), Nivaldo JNP (PDT), Cezinha Heua (PSL), Vital 
Cabelereiro (PTC), Fabinho Bugalski (PSD), Joel Bueno (Rede) 
e Sidinei Campos (DEM). 

Importantes matérias foram deliberadas e 
votadas durante a primeira sessão ordinária 
de julho. 
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Em período de pauta estão dois projetos de lei do Executivo. O 
PL 18/2022 dispõe sobre alterações nos Anexos I e II para os 
exercícios de 2023, 2024 e 2025 do Plano Plurianual (PPA) do 
período 2022 a 2025, expresso em normas, objetivos e 
principais metas a serem observadas pelas Unidades da 
Administração Direta, Fundos do Poder Executivo, Autarquia 
Colombo Previdência e pelo Poder Legislativo do Município de 
Colombo, e dá outras providências. Enquanto que, o PL 
19/2022 dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do 
Município de Colombo, para o exercício de 2023, e dá outras 
providências. 

Divulgações   
Foram divulgadas a Subemenda ao Substitutivo Geral ao PL 
do Legislativo 1004/2021 dispõe sobre o incentivo ao Turismo 
Religioso na Cidade de Colombo e as emendas aditiva, 
modificativa e supressiva ao PL do Legislativo 1016/2021 
que regula as atividades dos guardadores de carro 
“flanelinhas” no município. Ambas as proposituras são de 
autoria do vereador Giovani Strapasson (PTB). 
De iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o PL 
do Legislativo 1056/2021 altera a Lei Municipal 1170/2010 
para fins de atualização de endereço e nome da Associação 
de Moradores do Centro Industrial Mauá. 

Sobre o PPA – O PPA é um instrumento 
de planejamento governamental de 
médio prazo, que ordena as ações de 
governo, com vigência de quatro anos, 
abrangendo o segundo ano de um 
mandato de prefeito e o primeiro ano do 
mandato seguinte. Estabelece, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e 
metas da Administração Pública e 

expressa a visão estratégica da gestão pública. 

Sobre a LDO –  Já a LDO que norteia a elaboração da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) no segundo semestre, tem vigência 
de um ano e contém objetivos, metas para despesas de 
capital e outras relativas aos programas de caráter continuado 
(despesas correntes). A principal finalidade da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) é orientar a elaboração dos 
orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimento 
do poder público, incluindo os Poderes Executivo, Legislativo, 
Judiciário, empresas públicas e autarquias. Pode-se afirmar 
que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas 
pelo PPA. Para que o poder público possa desempenhar suas 
funções com critério, é necessário que haja um planejamento 
orçamentário consistente, que estabeleça com clareza as 
prioridades da gestão. É para esse fim que a própria 
Constituição Federal de 1988 introduziu um modelo 
orçamentário para a gestão do dinheiro público no Brasil. O 
modelo consiste basicamente de três documentos: Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e Plano Plurianual (PPA)

O projeto sobre a criação do Departamento Jurídico, sua competência, 
composição e atribuições foi aprovado em primeiro turno de 
discussão e votação 

Legenda: Câmara Municipal de Colombo 
promove a primeira sessão ordinária de julho. 

A última sessão ordinária, antes do início do recesso 
parlamentar previsto no Regimento Interno (RI) da Casa 
Legislativa aconteceu no dia 12 de julho. Na reunião, os 
vereadores apreciaram diversas matérias em plenário. No 
Pequeno Expediente, o vereador Anderson Prego (PT) utilizou 
a Tribuna para falar sobre a violência política e manifestou o 
seu pesar pelo falecimento, neste último final de semana, do 
guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores 
(PT), Marcelo Aloizio de Arruda.  
“Os agentes políticos precisam, mais do que nunca, reafirmar 

Pautas importantes são 
votadas em Plenário  

Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e alteração do 
Regimento Interno da Casa de Leis estão entre as pautas deliberadas  

o compromisso com a defesa da democracia, com o diálogo e 
a construção da paz, colocando-se contra toda e qualquer 
manifestação de ódio, intolerância e jamais realizar atos que 
incentivem quaisquer formas de violências”. Pregou também 
afirmou que a violência política, a intolerância, a insensatez, a 
imposição política e o desrespeito à vida destroem. “É preciso 
retomar os debates democráticos, conscientes e que 
busquem, na essência, a melhoria de vida da população 
brasileira”, frisou o parlamentar. 

Legenda: Ainda na plenária, quatro projetos foram 
apreciados em primeiro turno, sendo dois do Poder 
Executivo e dois do Legislativo Municipal. 

Quatro projetos apreciados 
em primeiro turno 
Ainda na plenária, quatro projetos foram apreciados em primeiro turno, sendo dois do Poder Executivo e dois do Legislativo 
Municipal. O PL do Executivo 18/2022 dispõe sobre alterações nos Anexos I e II para os exercícios de 2023, 2024 e 2025 do Plano 
Plurianual (PPA) do período 2022 a 2025, expresso em normas, objetivos e principais metas a serem observadas pelas Unidades 
da Administração Direta, Fundos do Poder Executivo, Autarquia Colombo Previdência e pelo Poder Legislativo do município. O PL do 
Executivo 19/2022 dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município para o exercício de 2023. O PL do Legislativo 
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808/2016, proposto pelo vereador Anderson Prego (PT), 
institui o Dia Municipal da Mulher Negra no âmbito do 
município. Enquanto que o PL do Legislativo 991/2021,de 
autoria do vereador Pastor Carlinhos (PP), dispõe sobre a 
inclusão do dia Municipal da Juventude Cristã no calendário 
oficial de Colombo. 
 
Os parlamentares também apresentaram 19 indicações de 
obras e solicitações de benfeitorias para diversos bairros da 
cidade. Assinaram esses documentos o presidente da CMC, 
vereador Vagner da Viação (PP) e os edis Anderson Prego (PT), 
Pastor Carlinhos (PP), Vital Cabelereiro (PTC), Osmair 
Possebam (Rede), Nivaldo JNP (PDT), Giovani Strapasson 
(PTB), Renato da Farmácia (DEM) e Cezinha Heua (PSL). 

Regime de Urgência  

 Com autorização do Plenário, foi divulgado o PL do Executivo 
27/2022 que institui o PROGRAMA PRIMEIRO ASFALTO e dá 
outras providências. O pedido de regime de urgência do 
projeto foi aprovado por 15 votos. 

Segunda Votação  

De iniciativa do presidente da Casa Legislativa, vereador 
Vagner da Viação, o PL do Legislativo 961/2021 e Emenda 

Delimitado pelo Regimento Interno (RI) da 
Casa de Leis, o recesso parlamentar inicia 
no dia 16 de julho e segue até o dia 31 de 
julho. As demais atividades continuarão 
funcionando normalmente. As sessões 
extraordinárias somente podem ocorrer, 
nesse período, caso haja convocação ou 
diante de necessidade. Já as reuniões das 
comissões temáticas retomam dia 1º de 
agosto e as sessões plenárias no dia 02.

Câmara Municipal de Colombo 
entra em recesso parlamentar 

Os demais serviços essenciais, administrativos e de atendimento ao público 
continuam funcionando normalmente 

Supressiva altera a denominação do CMEI Piu-Piu para CMEI 
Antônio Brejenski (Tonico do Cajo), localizado no bairro Roça 
Grande. A proposta foi aprovada por 15 votos. 

Período de Discussão  

Em último período de pauta está o Projeto de Resolução 01/2022, 
elaborado pela Mesa Diretora da CMC, que altera a redação e 
acrescenta dispositivos ao Regimento Interno (RI) da Câmara 
Municipal de Colombo. A pauta completa pode ser acessada em 
Edital das Sessões. 

Período de Divulgação  

A Emenda Aditiva ao PL do Executivo 22/2022 desafeta bem 
público municipal autoriza seu remembramento e/ou 
desmembramento para fins de regularização fundiária. Essa 
propositura, de iniciativa do vereador Evandro França 
(Republicanos), será votada, em primeira discussão, na sessão 
extraordinária que será realizada nesta quarta-feira (13). 

O recesso parlamentar inicia no dia 16 
de julho, com término no início do mês 
de agosto. 

Aconteceu no dia 13 de julho, na Câmara Municipal de 
Colombo mais uma sessão extraordinária para a deliberação 
de importantes projetos para o desenvolvimento do município. 
Presidida pelo presidente da Casa, vereador Vagner da Viação 
(PP) a reunião contou com a presença dos demais 
parlamentares que compõem o Legislativo colombense. 
Aprovados em segunda votação 

Dois projetos de lei do Executivo foram aprovados em segunda 
votação e seguem para a sanção do prefeito Helder Lazarotto 
(PSD). O PL do Executivo 18/2022 dispõe sobre alterações 
nos Anexos I e II para os exercícios de 2023, 2024 e 2025 do 
Plano Plurianual do período 2022 a 2025, expresso em 
normas, objetivos e principais metas a serem observadas 
pelas Unidades da Administração Direta, Fundos do Poder 
Executivo, Autarquia Colombo Previdência e pelo Poder 
Legislativo do Município de Colombo. Já o PL do Executivo 
19/2022 dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do 
Município de Colombo, para o exercício de 2023. 

Também em segundo turno de votação foram aprovados o PL 
do Legislativo 808/2016, de iniciativa do vereador Anderson 

Aprovados mais seis projetos 
durante sessão extraordinária 

A reunião presidida pelo presidente da Casa, vereador Vagner da Viação (PP) contou 
com quatro projetos deliberados em segunda votação e dois em primeiro turno 

Prego (PT), que institui o Dia Municipal da Mulher Negra e o PL 
do Legislativo 991/2021, proposto pelo vereador Pastor 
Carlinhos (PP), dispõe sobre a inclusão do dia Municipal da 
Juventude Cristã no calendário oficial do município de 
Colombo. 

Primeiro turno de discussão e votação 

Em primeiro turno de discussão e votação estiveram dois 
projetos de lei, sendo um proveniente do Poder Executivo e o 
outro do Legislativo Municipal. O PL do Executivo 22/2022 e 
Emenda Aditiva desafeta bem público municipal, autoriza seu 
remembramento e/ou desmembramento para fins de 
regularização fundiária. A propositura é de autoria do vereador 
Evandro França (Republicanos). 

Projeto de Resolução  

Foi aprovado, em primeira votação, o Projeto de Resolução 
01/2022, proposto pela Mesa Diretora da CMC, altera a 
redação e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno (RI) 
da Câmara Municipal de Colombo. 

A Câmara Municipal de Colombo entrega 
Título de Cidadão Honorário do município 
de Colombo. 

Foi aprovado Projeto de Resolução que 
altera a redação e acrescenta dispositivos 
ao Regimento Interno da CMC. 
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Foi convocada, no dia 14 de julho, uma sessão 
extraordinária - para a realização das entregas dos 
votos de congratulações, na Câmara Municipal de 
Colombo. Os parlamentares colombenses 
homenagearam àqueles que se destacam pelos 
serviços prestados em prol da comunidade 
colombense.  
O vereador Marcos Dumonte prestou homenagem à 
Rodolfo Santos, pela realização anual do evento 
Natal Solidário no município de Colombo. Os ex-
vereadores da CMC, Nande Fernandes Mocelin e 
Agenor José Elias, foram congratulados pelos 
relevantes servidos prestados no município. O autor 
dessas homenagens é o vereador Joel Bueno. 

O vereador Sidinei Campos concedeu 
congratulações à diretora da Escola Municipal 

Na oportunidade, também foram entregues quatro livros dos 129 anos da Câmara Municipal de Colombo aos ex-vereadores 
colombenses Roseli Bandeira de Assis Cavalli, Nande Fernandes Mocelin, Agenor José Elias e José Nicacio Strapasson. 
O ex-vereador e atual secretário Municipal de Comunicação Social, Onéias Ribeiro de Souza, também recebeu o livro comemorativo 
dos 129 anos da Câmara Municipal de Colombo. “Fico feliz em receber esse livro. Estive vereador por três mandatos, onde tive a 
oportunidade de debater e discutir os problemas da cidade. O Legislativo também tem a sua história”, disse o secretário. 

Vereadores entregam 
votos de Congratulações  

Livro Comemorativo da 
Câmara Municipal de Colombo 

Diversas pessoas e instituições que se destacam pelos trabalhos 
desenvolvidos em benefício da população colombense foram homenageadas

Uma sessão extraordinária foi convocada - 
para a realização das entregas dos votos de 
congratulações. 

Foram entregues quatro livros dos 129 
anos da Câmara Municipal de Colombo.

Ernesto Ferreira Santiago, Silvana Monteiro, pela excelente festa junina realizada no dia 12 de junho e à diretora da Escola Municipal 
Doutor Manoel Costacurta, Kelli Cristiane Alves Figueira e sua equipe, pela belíssima festa julina realizada no último dia 10 de julho. 
O vereador Pastor Carlinhos entregou votos de congratulações ao diretor de Atenção à Saúde, Fabio Rasmusen Dias, pela passagem 
da Semana da Enfermagem. 

O vereador Renato da Farmácia parabenizou Heloíse Vitória Nunes Borato por ter sido eleita 1ª Princesa Infantil no Concurso Miss 
Colombo 2022 e Miss Fotogenia Infantil 2022 no Concurso Miss Pré Teen Paraná 2022. Outro homenageado pelo parlamentar foi o 
Soldado Rodrigo de Souza Machado, do 29° Batalhão de Polícia Militar, pelo salvamento de uma criança realizado no município de 
Campina Grande do Sul. 
O artista Joanísio Lima Morais, popularmente conhecido com JC Labirinto, também recebeu congratulações das mãos do vereador 
Renato da Farmácia pelos relevantes projetos sociais realizados na cidade de Colombo. 

A partir das proposições da vereadora Dolíria Strapasson foram entregues os votos à pesquisadora colombense Thammy Ellin 
Mottin, pela descoberta de uma floresta fossilizada de 299 milhões de anos, no município de Ortigueira. Também a filha da 
vereadora, Sabrina Strapasson, foi homenageada pela obtenção do título de Mestre em Saúde pelo Setor de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). O vereador Fabinho Bugalski exaltou o trabalho realizado pela Empresa D’Core Adesivos, 
bicampeã brasileira de envelopamento de carros e vencedora de diversos títulos nacionais e internacionais.
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“Seja bem-vindo a esta Casa Legislativa. Esperamos que você, 
assim como os demais servidores, cumpra com o seu papel, dando 
o seu melhor como profissional. Que você possa colaborar com a 
gestão e que, no exercício de suas funções, tenha o mesmo 
comprometimento que teve para lograr êxito no concurso. Quero 
reforçar que estamos abertos para dialogar e receber sugestões 
para aprimorar a Câmara, pois aqui temos pessoas comprometidas 
que buscam o melhor para esta instituição, contribuindo para o 
estreitamento das relações entre o Legislativo, o município e a 
sociedade”, ressaltou presidente da Câmara Municipal de Colombo, 
vereador Vagner da Viação (PP). 

Presidente da CMC empossa 
novo servidor para cargo de 
Advogado 

O servidor foi aprovado no último concurso público realizado pela Casa de 
Leis, em 2019; o advogado passa a integrar o quadro de servidores da CMC 

O presidente da CMC deu posse ao servidor, 
aprovado no último concurso público 
realizado pela Casa de Leis, em 2019. 

O projeto de lei que institui o Programa Primeiro Asfalto no 
município de Colombo foi um dos principais assuntos na 
Câmara Municipal de Colombo antes do recesso parlamentar 
que segue até o dia 1º de agosto. Diante disso, no dia 15 de 
julho, foram realizadas mais duas sessões extraordinárias 
para a deliberação de importantes projetos para o 
desenvolvimento do município.  

 Em segunda votação foi aprovado o PL do Executivo 22/2022 
e Emenda Aditiva que desafeta bem público municipal, 
autoriza seu remembramento e/ou desmembramento para 
fins de regularização fundiária e dá outras providências. O 
Projeto de Resolução 01/2022, de iniciativa da Mesa Diretora, 
altera a redação e acrescenta dispositivos ao Regimento 
Interno (RI) da Câmara Municipal de Colombo. Essa proposta 
foi aprovada, em segundo turno de discussão e votação, por 
unanimidade. 

PL que institui o Programa Primeiro 
Asfalto é aprovado 

Vereadores aprovam PL 
que institui o Programa 
Primeiro Asfalto  

Com pauta zerada, 
legislativo realiza duas 
sessões extraordinárias 
antes do recesso 
parlamentar 

Já o PL do Executivo 027/2022 institui o Programa Primeiro 
Asfalto. Esse projeto tramitou, em regime de urgência, na Casa 
de Leis e segue para a sanção do prefeito Helder Lazarotto 
(PSD).  

Sobre o Programa  

O programa Primeiro Asfalto foi criado com o objetivo de 
viabilizar a pavimentação asfáltica das ruas da cidade, onde 
os critérios serão definidos pela Administração Municipal. 
Entre os serviços também compreenderão: implantação de 
calçadas, meio-fio, arborização, paisagismo e acessibilidade.  
Serão contemplados com prioridade, ruas onde haja escola, 
centros municipais de educação infantil, equipamentos 
públicos, locais que sejam itinerários de transporte coletivo, 
objetos de programas de regularização fundiária ou outros de 
interesse públicos devidamente justificados.  

Projeto, que tramitou em regime de 
urgência na Casa de Leis, segue para a 
sanção do prefeito Helder Lazarotto. 

O presidente da CMC deu posse ao servidor, aprovado no 
último concurso público realizado pela Casa de Leis, em 
2019. Após, designado para o cargo de advogado da Casa 
de Leis, Johnathann Carlo de Andrade Zanlorenci passa a 
integrar o quadro de servidores da CMC, a solenidade 
ocorreu no dia 15 de julho.  
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