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Caro leitor! Neste mês de abril o cidadão colombense acompanhará todo o empenho 
dos vereadores para realizar os seus trabalhos - sempre em busca do melhor para 
a nossa cidade. A população poderá contar com mais uma instituição financeira: a 
agência do Sicoob foi inaugurada em Colombo.  

A Câmara Municipal recebeu, na Tribuna Livre, da sessão plenária, a representante e 
coordenadora da Transflorescer para destacar a importância da criação de políticas 
públicas para as pessoas transgênero. Também ocuparam o espaço, o editor do Portal 
de Política do Paraná, Thiago Augusto Stocloska, e o presidente da APMC – Sindicato 
(Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública de Colombo), Claudinei Duarte 
de Lima. 

E atendendo a proposição elaborada pelo vereador Anderson Prego (PT) a - Câmara 
Municipal de Colombo - manifestou apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC 
383/2017), que altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos para o 
financiamento do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Participe das sessões 
da CMC e 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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“Estive presente na inauguração da nova agência. É muito 
importante para o município ter mais opções de instituições 
bancárias. No evento, notei nos discursos que o atendimento 
presencial dos seus cooperados foi muito valorizado. 
Aproveito a oportunidade para parabenizá-los. O município de 
Colombo agradece a confiança do Sicoob em se instalar aqui. 
Sejam muito bem-vindos”, disse o presidente da Casa 
Legislativa, vereador Vagner da Viação (PP). 
Com o objetivo de apresentar a nova agência, localizada no 
centro de Colombo, a Câmara Municipal de Colombo concedeu 
- no dia 5 de abril, - o espaço destinado à Tribuna Livre ao 
gerente geral da agência do Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil (SICOOB), Ahmad Nossabein Filho - durante a 
sessão ordinária. “Viemos para valorizar o local onde estamos 
estabelecidos”, salientou Nossabein Filho.
Na ocasião, a escolha do local da nova instituição foi e a 
expectativa da cooperativa em relação ao município são boas. 

www.camaracolombo.pr.gov.br

colombo conta com agência do 
sistema de cooperativas de crédito 
do brasil 

O presidente da Casa Legislativa destaca a importância da instalação 
de mais uma instituição financeira no município 

“É um prazer dizer que estamos estabelecidos em seu 
território. Para uma instituição vir de tão longe ou se 
estabelecer, ela não vem por mero acaso. É feito um estudo. 
Estamos recém estabelecidos, no centro da cidade, desde o 
último dia 28 de março. Viemos com propósito, missão e 
visão. Nosso propósito é conectar pessoas para promover 
justiça financeira e prosperidade. Temos como missão 
contribuir para o desenvolvimento econômico dos associados 
por meios de cooperação financeira, prestação de serviços 
promovendo a melhoria da qualidade e da vida do cooperado. 
Sobre a visão queremos ser reconhecidos, pelos nossos 
associados e pela sociedade, como a melhor opção financeira 
de serviços em nossa rede de atuação. Viemos para valorizar 
o local em que estamos estabelecidos. Esse é um dos grandes 
propósitos do Sicoob. Nossa política é ver os nossos clientes 
dentro das nossas agências”, ressaltou o gerente.  

Agência do Sicoob está localizada no centro 
do município. 
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A Câmara Municipal de Colombo recebeu, na Tribuna Livre da 
sessão plenária no dia 12 de abril, a representante e 
coordenadora da Transflorescer, Mayara Amaro. A convite do 
vereador Anderson Prego (PT), ela destacou a importância da 
criação de políticas públicas para as pessoas transgênero. 
Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram, em 
plenário, diversas proposituras, entre emendas de projetos 
de lei, divulgação e votação de projetos de lei do Executivo e 
Legislativo e indicações. 
A Tribuna Livre foi ocupada pela representante e coordenadora 
da Transflorescer, Mayara Amaro. “O preconceito começa no 
olhar, começa na piada. Vivenciamos o preconceito 
constantemente em nossas vidas, sendo a marginalização 
social a pior. Estou aqui para dar visibilidade a essas pessoas 
que são iguais a mim. Aqui em Colombo, sou ativista há cerca 
de dois anos. Infelizmente, não temos políticas públicas 
apropriadas aqui no município. Somos excluídos de tudo. O 
preconceito social maior é com as mulheres trans. O Brasil é o 
país que mais mata pessoas trans no mundo. A expectativa 
de vida é de 35 anos. Enfrentamos dificuldades, preconceitos, 
ameaças e violências físicas e psicológicas por reivindicarmos 
nosso lugar”, ressaltou. 

tribuna livre: políticas públicas 
para as pessoas transgênero é 
tema no legislativo 

A convidada, que é representante e coordenadora da Transflorescer, 
discursou sobre o assunto 

Mayara declarou que desde que se assumiu como mulher 
trans - as portas se fecharem e tem dificuldade de inserção no 
mercado de trabalho formal. Sem conseguir trabalhar a cerca 
de três anos, ela precisou recorrer à prostituição devido ao 
preconceito.  
“90% das mulheres trans tem a prostituição como a principal 
fonte de renda. As empresas não nos contratam. Sofremos 
pela falta de emprego. Há muito preconceito dentro de casa, 
na escola, na rua, nas empresas. Queremos garantir igualdade 
de acesso às oportunidades”, acrescentou. 
Entre os maiores desafios, segundo a coordenadora da 
Transflorescer é a carência na oferta de ambientes 
especializados no atendimento a pessoas trans. “Somos 
invisíveis. Não temos acesso a moradia, a maioria de nós 
precisa ir para a prostituição e não temos condições ou 
assistência para ser quem somos. Não temos os direitos e 
apoios necessários”, desabafou. 
Os vereadores fizeram suas manifestações afirmando que as 
discussões, debates e reflexões acerca do tema são 
importantes e necessários. Consideram que o respeito, a 
cooperação social e a empatia são fundamentais, e 
possibilitam uma maior inserção social e convivência dessa 
população na sociedade. 

A Câmara Municipal de Colombo debateu a 
importância da criação de políticas públicas 
para as pessoas transgênero. 
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A galeria do Plenário da Câmara Municipal de Colombo ficou 
lotada com a participação da população - em mais uma 
sessão ordinária - realizada no dia 19 de abril. Sob a 
presidência do vereador Vagner da Viação (PP) e a presença 
dos vereadores foram aprovadas 16 indicações, ou seja, 
melhorias para o município. 
Aprovada pelo Parlamento, em votação única, a Moção de 
Apoio 02/2022, trata de apoio e reivindicação de votação 
favorável à Proposta de Emenda à Constituição (PEC nº 
383/2017), que visa garantir o montante de no mínimo 1% da 
Receita Corrente Líquida do orçamento anual da União para o 
financiamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
conforme tramitação na Câmara Federal. A proposta é de 
autoria do vereador Anderson Prego (PT). 
No expediente com leitura e votação, foi aprovado, em 
segunda discussão e votação, o PL do Executivo 66/2021 e 
emendas modificativa e supressiva que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa de Residência Técnica no 
âmbito do município de Colombo. 

Projetos de Lei do 
Executivo  
Foram aprovados quatro PLs em primeiro turno. O PL do 
Executivo nº 51/2021 e emenda modificativa acrescenta o 
inciso IV no artigo 82, altera os artigos 89 e 90 da Lei nº 
1.221/2011; o PL 59/2021 com emendas aditiva e 
subemenda aditiva institui o Plano Municipal de 
Desburocratização da Administração Pública; o PL 68/2021 e 
emendas dispõe sobre a organização da Defesa Civil no 

com forte presença da população e 
vereadores, cMc realiza mais uma 
sessão ordinária O legislativo colombense avaliou as matérias 

apresentadas na pauta da Ordem do Dia e 
Votos de Congratulações foram entregues 

município de Colombo, revoga a Lei nº 1.324/2013 e Lei nº 
1.345/2014 e o PL do Executivo 11/2022 altera disposições 
da Lei nº 1.451/2017, que dispõe sobre a cobrança de taxa de 
licença para localização e funcionamento para instalação das 
Estações de Rádio Base (ERB´s), infraestruturas de suporte, 
equipamentos de telecomunicações e afins. 

Projetos de Lei do 
Legislativo  
Em primeira votação, foram aprovados dois projetos do Poder 
Legislativo. De iniciativa do vereador Cezinha Heua (PSL), o PL 
965/2021 institui a Semana do Bem-Estar Animal e adoção 
responsável no município. Já o PL 983/2021 declara de 
utilidade pública o Instituto Pavilhão das Artes. A proposta é 
de autoria do vereador Professor Roger (Republicanos). 

Matérias elaboradas 
pelo Legislativo 
Duas novas matérias elaboradas pelo Poder Legislativo 
começaram tramitação na CMC. O PL 1041/2022 dispõe sobre 
a segurança, proteção e cuidados elementares a serem 
observados pelos proprietários, possuidores e condutores 
contra o ataque, mordida e transmissão de zoonoses pelos 
cães e do crescimento desordenado da população canina no 
município. Enquanto o PL 1042/2022 institui a Política 
Municipal de Manejo de Cães Comunitários em Colombo. 
Ambas as proposituras foram elaboradas pelo vereador 
Anderson Prego (PT). 

Aprovadas 16 indicações, ou seja, 
melhorias para o município.
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Transmitidos pelo canal oficial da Câmara Municipal de 
Colombo, no Youtube, os trabalhos das sessões legislativas 
ocorreram, no dia 26 de abril, sob a presidência do vereador 
Vagner da Viação (PP). A 12ª sessão ordinária da 18ª 
Legislatura (2021-2024) também foi acompanhada pela 
população - em Plenário. 

Na ocasião, duas matérias serão analisadas pelas comissões 
permanentes do Legislativo para emitirem parecer.  

- O Projeto de Lei 16/2022 denomina de Maria Chemin 
Lazarotto o Hospital Geral de Colombo.  

- E o Projeto de Lei 17/2022 cria o Programa de Incentivo e 
Fomento de Atividades Econômicas no município.  

Na Ordem do Dia, foram apresentadas 12 proposituras com 
sugestões para obras e serviços em diversos setores.  

tribuna livre: portal da 
transparência e educação 
foram os principais temas 

O editor do Portal de Política do Paraná, Thiago Augusto Stocloska, e o 
presidente da APMC – Sindicato (Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública de Colombo), Claudinei Duarte de Lima - ocuparam o espaço 

A Câmara Municipal de Colombo entregou, durante a sessão 
plenária, votos de congratulações a atletas e empresário. Na 
oportunidade, os homenageados utilizaram a Tribuna Livre 
para pronunciamentos e agradecimentos. 

O vereador Pastor Carlinhos (PP) homenageou o ex-jogador 
de futebol do Coritiba Futebol Clube, André Aparecido 
Ranzani, um dos principais atletas na conquista inédita do 

entrega de votos de 
congratulações 

Atletas e empresário foram homenageados durante a sessão plenária 

Campeonato Brasileiro de 1985. Também recebeu os votos 
Enir Ranzani, irmã do ex-jogador e auxiliar técnica da Seleção 
Feminina Sub-17.  

Já o vereador Vital Cabelereiro (PTC) enalteceu o proprietário 
do Restaurante e Churrascaria Berckemback, Valdir Back, 
pelos serviços prestados e pela geração de empregos no 
município de Colombo.  

Durante o Expediente, dois novos projetos 
de lei do Poder Executivo iniciaram sua 
tramitação na Casa de Leis e foram lidos 
durante a sessão plenária.  
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Tribuna Livre  
Na Tribuna Livre, além dos pronunciamentos dos 
vereadores, ocuparam a Tribuna Livre o editor do Portal 
de Política do Paraná, Thiago Augusto Stocloska, e o 
presidente da APMC – Sindicato (Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Pública de Colombo), 
Claudinei Duarte de Lima. Thiago falou sobre as 
melhorias nos sites de Portal da Transparência dos 
Poderes Executivo e Legislativo. Em seu discurso, ele 
agradeceu a todos os parlamentares pela homenagem 
recebida.  

Stocloska destacou que a ideia do Portal da Política 
ocorreu no final de 2020 para ser uma modalidade 
diferente de informar o cidadão, trazendo uma 
proximidade com o político. “Tenho visto as Câmaras 
Municipais ocupadas pelos cidadãos e, principalmente, 
pelas mulheres. Cada vez mais precisamos aproximar 
as ideias. Faço lives e entrevistas com diferentes 
políticos, trazendo um pouco da história da política 
paranaense e a pluralidade de ideias. A ideia é trazer 
notícia e informação, independente de bandeiras 
políticas ou ideologias. Trazer a política cada vez mais 
próxima de todos”, afirmou. 

Durante seu discurso, Thiago também falou sobre o 
portal da transparência. “Os portais de transparência 
existem nas Prefeituras e Câmara Municipais, mas eles 
não são efetivos. Se fizermos uma pesquisa, é muito 
difícil encontrar as informações necessárias. A maior 
reclamação que recebo é sobre a dificuldade no acesso 
aos portais de transparência.”  
Enfatizou também que tem a ideia de deixar os portais 
mais didáticos, para que as pessoas tenham fácil 
acesso as informações. “Já enviei a proposta para o 

vereador Professor Roger. Aproveito a oportunidade 
para pedir que essa Casa possa dar mais atenção a 
esse tema. A ideia é aproximar a Casa do cidadão e 
trazer benfeitorias e informações para a população. Que 
a sociedade fique mais ligada na política. Esse é o foco. 
Assim, a população poderá estar mais próxima da Casa 
Legislativa, pois tudo o que é feito aqui, de alguma 
forma impactará na vida das pessoas”. 

Na sequência, Claudinei da APMC – Sindicato fez a sua 
apresentação sobre a Semana de defesa da Educação 
Pública (Programa da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação – CNTE) e Plano de Carreira 
dos Trabalhadores em Educação.  

“Esta é a Semana Nacional em defesa e Promoção da 
Educação Pública. Cada dia tem um tema específico. O 
sindicato está lançando, em paralelo ao programa Mais 
Educação, o programa Mais Valorização. Venho, em 
nome da categoria, destacar demandas atuais que são 
a atualização do piso nacional do magistério e a 
inclusão do valor no início da carreira na tabela salarial; 
plano de carreira e descongelamento de anuênios, 
progressões e avaliações de desempenho, data-base 
2022 e reposição salarial”. 

A sessão contou com a participação de populares e 
lideranças políticas.  Estiveram presentes o vereador da 
Câmara Municipal de Curitiba, Denian Couto (Podemos) 
e seu assessor parlamentar Marcos Araújo, o presidente 
da Assemco (Associação dos Servidores Municipais de 
Colombo), Gilberto D’Agostin, o chefe do Posto Avançado 
do Detran Colombo, Márcio Staes, homenageados, 
amigos e familiares. 
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Em plenário, ao justificar sua Moção, o vereador Anderson 
Prego esclareceu aos presentes, que na Constituição não há 
uma porcentagem específica para a Assistência Social.  

“Isso dificulta muito o repasse de recursos. Vemos que, desde 
2016, foi feito um corte de 90% do orçamento que era 
destinado à Assistência Social. Isso afeta diretamente o 
município. Uma série de instituições que fazem parte do SUAS 
está pressionando para que seja votada essa emenda 
constitucional. Esse 1% vai equivaler a quase nove bilhões. 
Assim de fato iremos conseguir realizar ações para atender as 
pessoas que estão em vulnerabilidade social. Queremos levar 
qualidade de vida para essas pessoas”, disse o vereador 
Anderson Prego. 

Atendendo a proposição elaborada pelo vereador Anderson 
Prego (PT) a - Câmara Municipal de Colombo - manifesta apoio 
à Proposta de Emenda à Constituição (PEC 383/2017), que 
altera a Constituição Federal para garantir recursos mínimos 
para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS. A moção foi aprovada pelos vereadores, em turno 
único, na sessão plenária do dia 19 de abril. 

De acordo com a PEC está prevista a inclusão de percentual 
não inferior a 1% (um por cento) da receita corrente líquida do 
respectivo exercício financeiro da União para aplicação no 
Sistema Único de Assistência Social. 

Mais recursos para a assistência social: 
Vereador solicita apoio na esfera federal 

Atendendo a proposição elaborada pelo vereador Anderson Prego (PT), a Câmara Municipal 
de Colombo - manifesta apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC 383/2017) 

Sobre o SUAS  
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é responsável 
pela gestão da Assistência Social, caracterizado pela 
articulação entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, 
de forma descentralizada e participativa, sendo responsável 
por operar a proteção social não contributiva de seguridade 
social no campo da assistência social. A Assistência Social 
conta com uma extensa rede de unidades públicas, que 
realiza atendimentos para pessoas ou grupos de crianças, de 
jovens, de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e 
outros.  

As unidades da Assistência Social são: 

cras – Centro de Referência de Assistência Social;
creas – Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social;
centro pop – Centros de Referência Especializados para 
População em Situação de Rua;
centro – Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e 
suas Famílias;
unidades de acolhimento – Casa Lar, Abrigo Institucional, 
República, Residência Inclusiva, Casa de Passagem. 

Moção de Apoio à Proposta de Emenda 
Constitucional foi aprovada, em votação 
única.  


