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Caro leitor! Chegamos à reta final de 2021. Um ano de muito trabalho do legislativo 

municipal. Neste mês de dezembro as atenções foram voltadas para uma proposta 

de criação da Corregedoria e da Ouvidoria da Guarda Municipal de Colombo. Além do 

projeto de lei que 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). Os projetos seguem agora para a sanção ou 

veto do prefeito Helder Lazarotto (PSD). 

Nesta edição, a população colombense também ficará informada sobres 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 a 21ª Sessão Extraordinária do ano. 

Já em uma ação de transparência, o secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude 

ocupou a Tribuna Livre para apresentar aos parlamentares as ações realizadas pela 

pasta durante o exercício de 2021. 

Vale lembrar, que a Câmara Municipal encerra os trabalhos regimentais no dia 

14 de dezembro. O Poder Legislativo entrará em recesso, porém os vereadores 

colombenses podem ser convocados para sessões extraordinárias em caso de 

urgência e interesse público relevante. As atividades legislativas em plenário serão 

retomadas em 1º de fevereiro de 2022. 

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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Os vereadores que integram o Legislativo colombense 
participaram da 42ª sessão ordinária realizada no dia 7 de 
dezembro, no Plenário da Câmara Municipal de Colombo. 
Durante o encontro foram apreciadas diversas proposituras 
oriundas dos Poderes Executivo e Legislativo. 

Em segunda discussão e votação, 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). 

Além disso, outra matéria do Executivo analisada em segunda 
votação dispõe sobre a criação da Corregedoria e da Ouvidoria 
da Guarda Municipal de Colombo. Trata-se do PL 60/2021. A 

Entre os demais projetos da pauta, seis projetos de lei 
iniciaram tramitação na Casa Legislativa elaborados pelos 
vereadores Anderson Prego (PT), Evandro França 
(REPUBLICANOS), Marcos Dumonte (PL) e Sidinei Campos 
(DEM). As matérias tratam da permissão para manifestações 
culturais nas ruas, praças e parques públicos no município, a 

Mais seis projetos de lei em tramitação 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Guarda Municipal: Câmara aprova 
projetos de lei que fortalecem a 
segurança de Colombo Os projetos seguem agora 

para a sanção ou veto do 
prefeito 

propositura recebeu as Emendas Aditiva, Modificativa e 
Supressiva, que também foram aprovadas por todos os 
parlamentares. Os projetos seguem agora para a sanção ou 
veto do prefeito Helder Lazarotto (PSD). 

Outros dois projetos do Executivo Municipal foram aprovados 
em primeira votação e seguem para o segundo turno na 
próxima sessão legislativa antes da sanção ou veto do 
prefeito. O PL 20/2021 altera o art. 152 da Lei Municipal nº 
1.348 de 2014, o PL 55/2021 fixa regras para a cobrança de 
Contribuição de Melhoria, regulamentando o art. 121 do 
Código Tributário Municipal, revoga a Lei Municipal nº 341 de 
1.989 e o PL 63/2021 autoriza o Executivo Municipal a abrir 
junto ao orçamento geral do corrente ano, Crédito Adicional 
Especial e Suplementar. 

Aprovado o PL que 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). 

proibição da realização tatuagem e a colocação de piercing, 
com fins estéticos, em animais domésticos e silvestres. 

Os parlamentares também sugerem vedar a contratação e 
nomeação de pessoas condenadas pelos crimes previstos no 
artigo 121 do Decreto-Lei Federal nº 2.848, de 07 de dezembro 
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A Ordem do Dia ainda apreciou 15 indicações legislativas 
para execução de diversos serviços de melhorias nos 
bairros elaboradas pelos vereadores Anderson Prego (PT), 
Evandro França (REPUBLICANOS), Sidinei Campos (DEM), 
Fabinho Bugalski (PSD), Osmair Possebam (REDE), 
Nivaldo Jnp (PDT), Professor Roger (REPUBLICANOS) e 

Na ocasião, também foram entregues as homenagens 
aos advogados Marcos Renan Salvati pelos excelentes 
serviços prestados como presidente na OAB – Subseção 

Rodrigo Coradin (PTC). Três proposituras foram 
encaminhadas à Coordenação da Região Metropolitana 
de Curitiba (Comec), à Arteris Regis Bittencourt, à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP) e as 
demais enviadas às Secretarias Municipais.

Colombo e Paulo Sérgio Pereira da Silva pela vitória da 
Chapa XI de Agosto no processo eleitoral para a gestão 
2022-2024 da OAB Subseção Colombo. 

de 1940 (Código Penal Brasileiro), pela Lei Federal 
n°13.104/2015 de 09 de março de 2015 e na Lei Federal nº 
11.340 de 2006 (Lei Maria da Penha) em cargos, empregos e 
funções da administração pública direta e indireta do 
município. 

Além de instalar em praças e parques públicos brinquedos 
adaptados e equipamentos especialmente desenvolvidos 

para lazer e recreação de crianças com deficiência e/ou 
portadoras de mobilidade reduzida e necessidades especiais 
e proibir a exposição de crianças e adolescentes no âmbito 
escolar a danças que aludam a sexualização precoce, 
promovendo a prevenção e combate a erotização infantil nas 
escolas municipais colombenses. 

Apreciadas15 indicações que visam 
melhorias nos bairros 

Votos de Congratulações  

Vereadores apreciam 15 indicações que beneficiam 
os moradores de Colombo. 



5

INFORMATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO | JANEIRO | 2022

I N F O R M A T I V O

www.camaracolombo.pr.gov.br

Com intenso trabalho 
legislativo, vereadores 
apreciam projetos em sessão 
extraordinária 

O presidente da Casa de Leis, vereador Vagner da 
Viação (PP) convocou e conduziu a 23ª sessão 
extraordinária do ano - para deliberação de dez 
proposituras oriundas dos Poder Executivo. Os 
vereadores colombenses se reuniram em Plenário, 
no dia 9 de dezembro. 

Entre as proposições votadas em segundo turno de 
discussão e votação: o PL 20/2021 que altera o art. 

152 da Lei Municipal nº 1.348 de 2014; o PL 
55/2021 que fixa regras para a cobrança da 
Contribuição de Melhoria, regulamentando o art. 
121 do Código Tributário Municipal, revoga a Lei 
Municipal nº 341 de 1989 e o PL nº 63/2021 que 
autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao 
orçamento geral do corrente ano, Crédito Adicional 
Especial e Suplementar. 

A pauta de votação da Ordem do Dia foi 
composta por dez proposituras vindas do 
Poder Executivo.  

Presidente da Casa de Leis convoca a 
23ª sessão extraordinária do ano. 
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Aprovados em primeira votação  

Cinco matérias estão em período 
de divulgação 

Durante a sessão extraordinária, dois projetos foram 
aprovados em primeira votação. O PL 43/2021 e 
Emenda Modificativa dispõe sobre o Plano Plurianual 
do período 2022 a 2025, expresso em normas, objetivos 
e principais metas a serem observadas pelas Unidades 

Entre as matérias, a Emenda Modificativa ao PL 32/2021 
cria no município de Colombo, o segundo Conselho 
Tutelar; o PL 64/2021 altera o parágrafo 2º do art. 5º, da 
Lei Municipal nº 1224/2011; o PL 66/2021 autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Programa de Residência 
Técnica no âmbito do município de Colombo e o PL 

da Administração Direta, Fundos do Poder Executivo, 
Autarquia Colombo Previdência e pelo Poder Legislativo 
do Município de Colombo e o PL 44/2021 e Emenda 
Modificativa estima a Receita e Fixa a Despesa para o 
Exercício de 2022. 

67/2021 insere o parágrafo 6º no artigo 1º da Lei 
Municipal nº 1.516, de 25 de setembro de 2019. Devido 
ao seu caráter de urgência e relevante interesse público, 
o PL 65/2021 foi aprovado por unanimidade para 
tramitar em regime de urgência na CMC. O projeto dispõe 
sobre a alteração da Lei nº 1.262/2012. 

Estão em período de divulgação 
mais cinco matérias. 



Aconteceu no dia 14 de dezembro, a última sessão 
ordinária do segundo período Legislativo de 2021, 
conduzida pelo presidente da Casa de Leis, vereador 
Vagner da Viação (PP). Os parlamentares da Câmara 
Municipal de Colombo, que compõem a 18ª Legislatura, 
se reuniram para apreciar 31 proposituras na Ordem do 
Dia. A pauta conta com projetos de lei aprovados, em 
primeira discussão e votação.  

Um dos destaques da reunião plenária foram as 
aprovações, em segundo turno, dos PLs 43/2021 e nº 
44/2021 que tratam do orçamento do município de 
Colombo. As proposições, de autoria do Poder Executivo, 
tratam do Plano Plurianual (PPA) do quadriênio 2022-
2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) que 
estabelece as metas e prioridades para o ano de 2022, 
respectivamente. Ambas as matérias foram aprovadas 
com emendas modificativas. 
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Câmara Municipal de Colombo 
realiza última sessão ordinária 
do ano  

Parlamentares aprovam 16 projetos de lei durante a última sessão ordinária de 2021; Vale 
ressaltar que os edis ainda podem ser convocados para sessões extraordinárias

Outros projetos oriundos do Executivo Municipal foram 
aprovados em primeira votação como o PL 32/2021 e 
Emenda Modificativa que cria no Município de Colombo, 
o segundo Conselho Tutelar e o PL 50/2021 que dispõe 
sobre a criação do Parque Municipal Jaime Lerner. 

Também foram aprovados, em primeira discussão e 
votação, três projetos do Legislativo: o PL 921/2020 
declara de Utilidade Pública a APMC Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública de Colombo, o PL 
925/2021 define a Visão Monocular como Deficiência 
Visual no âmbito do município e o PL 940/2021 e 
Emenda Modificativa estabelece o exercício das 
atividades de ‘food truck’, ‘food bike’ e ‘food cart’ em 
Colombo. Os dois primeiros projetos são de iniciativa do 
vereador Anderson Prego (PT) e o último elaborado pelo 
vereador Renato da Farmácia (DEM). 

A CMC divulgou ainda dois projetos do 
Poder Executivo. O PL 68/2021 dispõe 
sobre a organização da Defesa Civil no 
município e o PL 69/2021 altera os 
artigos 8º §2º, art. 9º, art. 10, art. 19 
caput, art. 19, §1º I e II, e §3º, III, art. 23 
caputs, art. 159, V e art. 164 da Lei 
Municipal nº 1.348, de 30 de julho de 
2014, que trata sobre o Regime Jurídico 
Único e dispõe sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos da Administração 
Direta e Indireta do Município de Colombo. 

Parlamentares aprovam 16 projetos 
de lei que beneficiam a população do 
município de Colombo. 



INFORMATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO | JANEIRO | 2022

I N F O R M A T I V O

10 www.camaracolombo.pr.gov.br

Já de autoria dos vereadores, foram divulgados sete 
projetos de lei dos parlamentares Giovani Strapasson 
(PTB), Sidinei Campos (DEM) e Marcos Dumonte (PL). O 
PL 1016/2021 regula as atividades dos guardadores de 
carro “flanelinhas”; o PL 1017/2021 dispõe sobre a 
Política Municipal do Turismo de Colombo, colaborando 
no planejamento, desenvolvimento estímulo do setor 
turístico; o PL 1018/2021 denomina o logradouro 
público do Município de Colombo de Rua Alexandre 
Machado do Amaral; o PL 19/2021 garante aos 
estudantes o direito ao aprendizado da língua 
portuguesa de acordo com as normas e orientações 

Durante a 44ª sessão foram apresentadas 15 indicações legislativas. Uma indicação conjunta assinada por todos os 
vereadores foi enviada ao prefeito Helder Lazarotto (PSD) e as demais solicitações encaminhadas aos órgãos 
responsáveis para que tomem as providências. A pauta completa está disponível em Edital das Sessões. 

legais de ensino; o PL 1020/2021 dispõe sobre proibição 
de instalação de banheiros unissex. 

Já o PL 1021/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal 
de Colombo a destinar espaço adequado para a prática 
de manobras esportivas com uso de motocicletas e o PL 
1022/2021 assegura a inclusão digital aos idosos, 
aposentados e donas de casa através dos laboratórios 
da rede pública de ensino. Essas propostas serão agora 
analisadas pela assessoria jurídica da Casa e 
encaminhadas às comissões competentes para análise 
e discussão. 

Vereadores divulgam sete 
projetos de lei

Legislativo apresenta 
15 indicações 

Os parlamentares da Câmara Municipal de Colombo, que 
compõem a 18ª Legislatura, se reuniram para apreciar 31 
proposituras na Ordem do Dia. 
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A Tribuna Livre, momento da sessão destinado ao uso 
de palavra para tratar de assuntos de interesse da 
cidade, foi ocupada pelo Secretário Municipal de 
Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, José Aparecido 
Gotardo, popularmente conhecido como Ratinho 
Gotardo, no dia 14 de dezembro. 

Em uma ação de transparência, discorreu detalhes aos 
parlamentares sobre a execução das atividades 
realizadas pela pasta durante o exercício de 2021. “A 
pandemia prejudicou muito o esporte. Tivemos que nos 
reinventar. Graças a Deus e com a liberação do nosso 

prefeito Helder Lazarotto, junto com a Liga de Futebol de 
Colombo, conseguiu realizar um campeonato que foi 
igual aos demais. Estamos criando o “Movimento 
Colombo, Mais Saúde e Bem-Estar“, um programa que 
visa combater o sedentarismo. Precisamos levar o 
esporte para dentro dos bairros. Temos uma equipe 
comprometida, com vontade de trabalhar e que está 
dando certo”, destacou o titular da pasta.

Na oportunidade, os vereadores parabenizaram os 
trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela pasta e 
fizeram as suas considerações. 

Secretário de Esporte, 
Cultura Lazer e Juventude 
ocupa a Tribuna Livre

Os vereadores parabenizaram os trabalhos que vêm sendo 
desenvolvidos pela pasta 

Em uma ação de transparência, o 
secretário discorreu detalhes aos 
parlamentares sobre a execução das 
atividades realizadas pela pasta 
durante o exercício de 2021. 

Homenagens 
Os vereadores Fabinho Bugalski (PSD), 
Anderson Prego (PT), Sidinei Campos 
(DEM), Evandro França 
(Republicanos), Giovani Strapasson 
(PTB), Pastor Carlinhos (PP) e Vital 
Cabeleireiro (PTC) fizeram a entrega 
dos votos de congratulações diversas 
personalidades do município.  



Conforme prevê o Regimento Interno da Casa e a Lei 
Orgânica do município de Colombo, a Câmara Municipal 
encerra os trabalhos regimentais no dia 14 de dezembro. 
O Poder Legislativo entrará em recesso, porém os 

Concluir a votação de projetos importantes que estão 
tramitando antes do início do recesso legislativo - esse 
foi o principal objetivo da 21ª Sessão Extraordinária do 
ano. A reunião aconteceu no dia 15 de dezembro, e 
contou com a presença dos parlamentares da Câmara 
Municipal de Colombo. 

Foram concluídas as votações de dois projetos de lei do 
Executivo. O Projeto de Lei do Executivo nº 32/2021 e 

vereadores colombenses podem ser convocados para 
sessões extraordinárias em caso de urgência e interesse 
público relevante. As atividades legislativas em plenário 
serão retomadas em 1º de fevereiro de 2022. 

Emenda Modificativa cria no Município de Colombo, o 
segundo Conselho Tutelar; o Projeto de Lei do Executivo 
nº 50/2021 dispõe sobre a criação do Parque Municipal 
Jaime Lerner. Todas essas proposituras foram aprovadas 
por unanimidade pelos parlamentares da CMC. 

Ainda na sessão extraordinária, três projetos de lei do 
Legislativo Municipal foram aprovados por unanimidade. 
De iniciativa do vereador Anderson Prego (PT), o Projeto 
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As atividades legislativas em 
plenário serão retomadas em 
1º de fevereiro de 2022 

Sessão extraordinária: Vereadores 
votam projetos importantes para 
os colombenses 

Câmara Municipal encerra 
os trabalhos regimentais 
no dia 14 de dezembro.

As proposições apreciadas são remanescentes da última sessão plenária; Entre os 
destaques do encontro estão temas voltados à educação, saúde e economia  
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de Lei do Legislativo nº 921/2020 declara de Utilidade 
Pública a APMC Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública de Colombo; o Projeto de Lei do 
Legislativo nº 925/2021 define a Visão Monocular como 
Deficiência Visual no âmbito do Município e o Projeto de 

de Lei do Legislativo nº 921/2020 declara de Utilidade 
Pública a APMC Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública de Colombo; o Projeto de Lei do 
Legislativo nº 925/2021 define a Visão Monocular como 
Deficiência Visual no âmbito do Município e o Projeto de 

Como de praxe no Legislativo e em uma ação de 
transparência, o prefeito Helder Lazarotto e o vice-
prefeito Alcione Luiz Giaretton participaram da sessão 
que encerra o ano legislativo e, na oportunidade, 
apresentaram os resultados obtidos aos parlamentares 
nesse primeiro ano de gestão.  

“Aproveito a oportunidade para destacar o trabalho, a 
seriedade e o compromisso que os vereadores de 
Colombo têm com essa cidade. Somente crescemos 
com comprometimento e dedicação. Vejo que vocês 
querem fazer a diferença na nossa cidade e que 
entenderam, na essência, qual é o papel do vereador”, 
enfatizou. 

Lei do Legislativo nº 940/2021 e Emenda Modificativa 
estabelece o exercício das atividades de Food Truck, 
Food Bike e Food Cart em Colombo. Essa última matéria 
é de autoria do vereador Renato da Farmácia (DEM). 

Lei do Legislativo nº 940/2021 e Emenda Modificativa 
estabelece o exercício das atividades de Food Truck, 
Food Bike e Food Cart em Colombo. Essa última matéria 
é de autoria do vereador Renato da Farmácia (DEM). 

O chefe do Executivo, em seu pronunciamento, 
agradeceu o apoio do Legislativo nas votações dos 
projetos de leis e proposituras benéficos ao 
desenvolvimento do município colombense.  

“Quero agradecer a parceria da Câmara com o Executivo. 
Todas as propostas são sempre enviadas com a intenção 
clara de melhorar aquilo que foi encaminhado para essa 
Casa de Leis. Quero fazer o meu reconhecimento e 
agradecimento ao trabalho dessa Casa. Foi um árduo 
trabalho. Quero destacar que foi a maior produção 
legislativa de toda a história da Câmara Municipal de 
Colombo. Isso é muito importante e merece destaque. 
Em 2022, vamos continuar com esse ritmo. Viemos com 

Foram concluídas as votações de dois 
projetos de lei do Executivo: criação do 
segundo Conselho Tutelar e o Parque 
Municipal Jaime Lerner. Todas essas 
proposituras foram aprovadas por 
unanimidade pelos parlamentares. 

Prefeito Helder Lazarotto e o vice-prefeito Alcione Luiz 
Giaretton participaram da sessão que encerra o ano 
legislativo 
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a proposta de trabalhar muito para que possamos 
acelerar o processo de desenvolvimento do nosso 
município. Estamos vivendo uma retomada econômica. 

Em seu pronunciamento, o presidente da Casa, 
vereador Vagner da Viação disse que, apesar dos 
desafios impostos pela pandemia, o ano foi positivo 
e ressaltou os trabalhos desenvolvidos no Legislativo.  

“Quero deixar o meu agradecimento a todos os 
vereadores. Este ano, mesmo no maior pico da 
pandemia, não deixamos de realizar nenhuma 
sessão. Não medimos esforços para continuamos 
trabalhando nas atividades legislativas. Isso mostra 

Queremos deixar um legado e seguimos trabalhando 
pelo bem da cidade”, disse o prefeito Helder Lazarotto 
(PSD). 

o comprometimento e a responsabilidade de cada 
vereador nesse Legislativo. Preciso agradecer o 
apoio que vocês têm com essa Casa. Tivemos projetos 
importantes sendo aprovados ao longo de 2021. 
Estamos aqui para ajudar nesse trabalho de 
desenvolvimento de Colombo. Agradecemos o 
respeito da Prefeitura com essa Casa de Leis. Pode 
contar conosco. Aproveito a oportunidade para 
desejar a todos boas festas”, afirmou. 

Presidente da Casa, vereador Vagner da Viação 
destaca os trabalhos desenvolvidos no Legislativo 

Em seu pronunciamento, o presidente 
da Casa, vereador Vagner da Viação 
ressaltou que, apesar dos desafios 
impostos pela pandemia, o ano foi 
positivo. 


