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A Câmara Municipal de Colombo retoma, no mês de fevereiro, as sessões plenárias 
e demais atividades parlamentares deste segundo ano da 18ª Legislatura (2021-
2024). Os vereadores continuam seus trabalhos - fiscalizando, apresentando, 
discutindo e votando projetos de lei e temas relevantes para melhorar a qualidade 
de vida da população.  

Para você eleitor do Informativo ficar informado sobre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, o Secretário da pasta foi convidado a participar da 
tribuna livre. 

Já na 2ª sessão ordinária do ano o Executivo encaminhou sete projetos de lei para 
análise do Legislativo e 35 indicações foram apresentadas pelos parlamentares 
colombenses e encaminhadas aos órgãos competentes. Os vereadores também 
foram convocados para discutir e votar quatro projetos de lei de autoria do Poder 
Executivo Municipal - durante a 3ª Sessão Extraordinária. 

 Vale lembrar, que devido ao aumento no número de casos da gripe Influenza (H3N2), 
da covid-19 e suas variantes em todo o município e estado Poder Legislativo de 
Colombo tem mantido e reforçado os protocolos de biossegurança exigidos para o 
enfrentamento à pandemia.  As sessões plenárias são transmitidas através do canal 
oficial do Legislativo Municipal no YouTube, pelo site www.camaracolombo.pr.gov.br. 

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 abertura oficial do calendário legislativo - da Câmara 
Municipal de Colombo de 2022 - acontece neste mês de 
fevereiro.  O retorno das sessões plenárias, após o período de 
recesso parlamentar de fim de ano – marca a retomada das 
demais atividades parlamentares neste segundo ano da 18ª 
Legislatura (2021-2024).  

O primeiro encontro oficial dos vereadores de Colombo 
acontece de forma remota devido ao aumento no número de 
casos da gripe Influenza (H3N2), da covid-19 e suas variantes 
em todo o município e estado. 

“Neste momento crítico, não iremos retomar as atividades 
plenárias de forma presencial. Em breve, estaremos de volta à 
Câmara. Recomendamos que todos completem o seu ciclo 
vacinal. É uma questão de saúde coletiva. Temos observado 
que a imunização é de extrema importância. A nossa 
preocupação continua sendo preservar a saúde de todos. Os 
cuidados devem ser mantidos, não podemos relaxar nas 
medidas de prevenção. É preciso que cada um faça a sua 
parte. Nesse sentido, contamos com a colaboração, tanto do 
nosso público interno, quanto externo”, ressaltou o presidente 
da Casa, vereador Vagner da Viação (PP). 

Vale ressaltar, que por ser a primeira reunião, não há discussão 
e votação de matérias. É reservado para a instalação da 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Câmara Municipal de Colombo 
começa o ano legislativo de 2022  

O retorno das sessões plenárias, neste mês de fevereiro, marca a retomada 
das demais atividades parlamentares 

sessão legislativa ordinária do ano de 2022 e, tradicionalmente, 
conta para a participação das autoridades municipais e 
religiosas. 

Cuidados e prevenção: O Poder Legislativo de Colombo tem 
mantido e reforçado os protocolos de biossegurança exigidos 
para o enfrentamento à pandemia. Aferição de temperatura, 
distanciamento social e álcool em gel 70% são disponibilizados 
para todas as pessoas que acessam à Casa de Leis, além da 
limpeza das áreas de uso comum e das superfícies e da 
exigência do uso obrigatório da máscara facial em todas as 
dependências da CMC. 

Desde o início da pandemia, decretada em março de 2020 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a CMC passou a 
funcionar com restrições, como controle de acesso de 
servidores e visitantes, realização das sessões plenárias e 
reuniões das comissões temáticas de forma remota, adoção 
de teletrabalho (quando necessário) e monitoramento de 
casos suspeitos e confirmados dos servidores públicos, 
envolvendo os vereadores, efetivos, comissionados ou 
terceirizados. Também ficaram suspensas as visitas 
escolares, cursos, oficinas e eventos similares obedecendo 
às medidas de biossegurança necessárias à prevenção 
contra o contágio do coronavírus. 

A Câmara Municipal de Colombo reforçou os 
protocolos de biossegurança exigidos para 
o enfrentamento à pandemia. 
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No início de 2021, as sessões presenciais foram 
retomadas, mas em seguida suspensas por 
conta da intensificação de casos e mortes, que 
ficou conhecida como segunda onda da 
pandemia da covid-19, quando a vacinação 
ainda não tinha atingido a maior parte da 
população. Em agosto, quando a imunização 
refletiu em uma melhora dos indicadores, a Casa 
retomou as sessões plenárias com a presença 
de público. No entanto, a decisão precisou ser 
revista agora no início de fevereiro para evitar 
uma proliferação maior de infectados. 

A primeira sessão ordinária do ano conduzida 
pelo vereador e presidente da Casa, vereador 
Vagner da Viação (PP) abre oficialmente os 
trabalhos legislativos do 1º Período Legislativo, 
da 2ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura 
(2021-2024).  
O retorno oficial das atividades legislativas 

Horário de atendimento 
O horário de atendimento da Casa de Leis 
permanece das 09h às 16h30min. As plenárias 
são realizadas nas terças-feiras, com início às 
16h. Outras informações podem ser obtidas no 
site da CMC. 

municipais no dia 8 de fevereiro e contou com a 
participação remota dos 17 vereadores que 
compõem a Câmara Municipal, do prefeito Helder 
Luiz Lazarotto (PSD), do vice-prefeito Alcione 
Luiz Giaretton (REPUBLICANOS) e de líderes 
religiosos colombenses. 

Com prefeito e autoridades, vereadores 
abrem os trabalhos legislativos de 2022   

Conduzida pelo vereador e presidente da Casa, vereador Vagner da Viação 
(PP), o encontro marcou oficialmente a abertura dos trabalhos legislativos 
da Câmara Municipal de Colombo

Reeleito para o seu terceiro mandato como 
presidente da Câmara, Vagner da Viação 
(PP)  administrará Transmitido, ao vivo, 
pelo canal oficial da CMC - no YouTube, 
o evento anual recebeu mensagens do 
Poder Executivo e bênçãos proferidas 
pelos líderes religiosos para o novo ano 
legislativo. o Legislativo. 
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A primeira sessão plenária ordinária da CMC contou 
com as bênçãos religiosas proferidas pelo Padre Luiz 
Antonio Mascarello, da Igreja Matriz Nossa Senhora do 
Rosário e pelo Pastor Jader Edgar, da Igreja Universal e 
responsável pela União Nacional das Igrejas e 
Pastores Evangélicos (Unigrejas). 

Com a palavra, 
as autoridades:  
O vice-prefeito Alcione Luiz Giarreton (REPUBLICANOS) 
destacou e parabenizou o trabalho desempenhado 
pelos parlamentares no município. “É uma imensa 
satisfação estarmos sempre junto com vocês. Temos 
orgulho do trabalho realizado pelos vereadores que 
são muito atuantes em nossa cidade. Agradeço e sou 
grato por tudo que vocês têm feito. Juntos, assumimos 
um compromisso com Colombo e estamos 
caminhando juntos para uma belíssima jornada. 
Muitas decisões importantes, que irão mudar o futuro 
do município, vão passar pelas mãos dos vereadores. 
Desejo a todos um ano abençoado e de muito trabalho. 
Como sempre, estamos juntos no dia a dia e no que for 
preciso”, disse. 

Na mensagem do governo, o chefe do Executivo, que 
também atuou como vereador em Colombo na 15ª 
Legislatura (2009 – 2012), agradeceu e destacou a 
harmonia entre os poderes municipais. “Hoje tem 
início o ano legislativo, porém sabemos que o trabalho 
do vereador é constante e diário. Teremos um ano de 
muito trabalho. Isso é bom, porque estamos aqui para 
isso. Quero desejar um ano de muitas bênçãos e 
inspirações para desenvolvermos juntos projetos que 
elevem cada vez mais o nosso município rumo ao 
progresso, geração de empregos e renda, com mais 
saúde e educação, enfim, melhorias em todas as 
áreas. Aproveito para agradecer a parceria em todos 
os momentos. Entendendo também toda a dificuldade 
no primeiro ano de mandato, a dificuldade de uma 
pandemia que ainda estamos enfrentando. É uma 
parceria para beneficiar a nossa cidade. Queremos 
elevar Colombo para outro patamar. Esse é o nosso 
compromisso com a população colombense”, 
declarou o prefeito Helder Luiz Lazarotto (PSD).    

Em seu discurso, o chefe do Legislativo, vereador 
Vagner da Viação (PP), salientou que haverá a 
continuidade do trabalho positivo e produtivo 
realizado em 2021, ressaltou a importância da 

parceria, da harmonia e independência entre os 
Poderes Executivo e Legislativo em buscar melhorias 
para a população, além de aproximar e ampliar ainda 
mais o contato do Poder Legislativo com o cidadão 
colombense.  

“Hoje é o primeiro dia de sessão de 2022. Desejo a 
todos um ano profícuo, de muito trabalho, dedicação e 
resultados em favor da nossa cidade e da nossa gente. 
Estamos aqui para trabalhar pela população e pela 
cidade”, garantiu. 

Na avaliação do parlamentar, o ano de 2022 será de 
muitas expectativas, de grandes trabalhos a serem 
realizados e de bons resultados, destacando a 
parceria com o Executivo para continuar prestando 
bons serviços à população colombense. 
 
“Junto com o Poder Executivo, estamos alinhados 
para fazer a cidade se desenvolver ainda mais e 
evoluir. Se depender de nós, Colombo vai se 
desenvolver, crescer e melhorar. Essa relação 
harmônica é muito importante para a comunidade 
colombense. Sabemos que temos que enfrentar 
grandes desafios. É preciso muito trabalho em prol da 
nossa cidade”, afirmou o presidente. “O nosso 
compromisso é continuarmos trabalhando pelo bem 
do município e da população. Estamos empenhados 
neste sentido. Ainda estamos enfrentando a 
pandemia, porém continuaremos realizando o nosso 
trabalho de legisladores e fiscalizadores. Contamos 
que todos participem e acompanhem os trabalhos do 
Legislativo, mesmo que de maneira remota”, finalizou 
o líder do Legislativo. 

A reunião legislativa também foi marcada pelos 
pronunciamentos dos vereadores. Os parlamentares 
colombenses aproveitaram seus tempos de fala para 
apresentarem suas considerações e expectativas 
para o novo período legislativo. Discursos de parceria 
e harmonia entre os poderes foi denominador comum.  
Sessões Plenárias 

As reuniões plenárias acontecem geralmente às 
terças-feiras, a partir das 16h, salvo feriados ou 
pontos facultativos, no Plenário da Casa de Leis. As 
atividades legislativas remotas da Câmara, como 
reuniões plenárias e das comissões temáticas, podem 
ser acompanhadas pelo canal da Casa de Leis no 
YouTube. Os vídeos ficam disponíveis para o 
encerramento dos encontros. 



9

INFORMATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO | MARÇO | 2022

I N F O R M A T I V O

www.camaracolombo.pr.gov.br

Na segunda sessão ordinária do ano, 
vereadores apresentam importantes 
proposições     Na ocasião, foram apreciadas 42 matérias, entre elas: sete 

projetos de lei para análise do Legislativo e 35 indicações 
apresentadas 

As reuniões plenárias acontecem geralmente às 
terças-feiras, a partir das 16h, salvo feriados ou 
pontos facultativos, no Plenário da Casa de Leis. 

Aconteceu no dia 15 de fevereiro, de forma presencial, 
na Câmara Municipal de Colombo - a 2ª sessão 
ordinária do ano - presidida pelo vereador e presidente 
da CMC, vereador Vagner da Viação (PP). Na Ordem do 
Dia, Executivo encaminhou sete projetos de lei para 
análise do Legislativo e 35 indicações foram 
apresentadas pelos parlamentares colombenses e 
encaminhadas aos órgãos competentes. 

Na ocasião, sete novos projetos de lei do Poder 
Executivo começam a tramitar na Casa de Leis e serão 
analisados e votados em plenário neste início do 
segundo período da Legislatura (2021-2024), entre 
eles: o que autoriza a abertura de créditos adicionais 
especiais e suplementares a Lei Orçamentária Anual, 
cessão de bem público ao Estado do Paraná para a 
implantação do Programa Federal Mercado Brasil, 

criação do o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos Vó Helena Gomes de Liz no Bairro Canguiri, 
autorização da permanência do município de Colombo 
no agora denominado Consórcio Metropolitano de 
Serviços do Paraná (COMESP), entre outros.
 
Durante a reunião plenária, os parlamentares 
apresentaram 35 indicações legislativas, que visam 
contemplar os cidadãos colombenses, serão 
encaminhadas aos órgãos competentes para 
apreciação. Essas proposituras tratam de variados 
temas como pavimentação asfáltica, pinturas de 
sinalização iluminação pública, implantação de 
lombadas/travessia elevada, entre outras. 

Apesar de ser um novo ano na Legislatura, alguns 
temas continuam recebendo a atenção dos vereadores 
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e foram assuntos das proposituras apresentadas na 
sessão como: retorno das aulas presenciais no 
município, liberdade religiosa, entre outros pedidos. 
Também gerou debates a Guia Amarela (documento 
que reúne os parâmetros construtivos) e o rateio do 
FUNDEB. 

É de extrema importância que a população participe 
das sessões e acompanhe os trabalhos dos 
vereadores. As atividades legislativas são 
transmitidas, ao vivo, pelo canal da Câmara Municipal 
de Colombo no YouTube. 

Aprovados, por unanimidade, a tramitação em regime 
de urgência, os Projetos de Lei do Executivo 01/2022 
e 07/2022. A primeira proposta revoga a Lei Municipal 
nº 1.098, de 11 de março de 2009, que autoriza o 
Poder Executivo a ceder o uso de bem público ao 
Estado do Paraná para a implantação do Programa 
Federal Mercado Brasil. A outra matéria pretende 

autorizar o Poder Executivo Municipal a destinar 
valores oriundos da rubrica FUNDEB 70% (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação) para 
o pagamento de reajuste aos servidores da Educação, 
conforme já aprovado pela Lei Municipal 1592/2021. 

Projetos de Lei do Executivo aprovados 

Sete novos projetos de lei do Poder Executivo 
começam a tramitar na Casa de Leis e serão 
analisados e votados em plenário. 
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Fundo nacional de 
Desenvolvimento da Educação 
é tema da tribuna livre     
O vice-prefeito e também secretário Municipal de 
Educação Alcione Luiz Giaretton (REPUBLICANOS) foi 
convidado para explanar sobre o Projeto de Lei do 
Executivo 07/2022. Segundo Giaretton, nos últimos 
anos muitos recursos se acumularam, mesmo sendo 
feitas muitas benfeitorias pela Educação. 

“Para fazer jus aos profissionais da Educação, a 
proposta é colocar os valores nesta folha de 

pagamento. Quem tem direito a receber esses 
recursos são os servidores que recebem salário pelo 
FUNDEB 70%. Diversas obras que estão sendo feitas 
na pasta. As expectativas para esse ano são as 
melhores possíveis. Contamos com o apoio dos 
vereadores neste momento. Com essa nova lei, outras 
classes ingressarão ao FUNDEB 70% e mais servidores 
poderão ser contemplados com o rateio futuramente”, 
disse. 

O Projeto de Lei autoriza a Prefeitura Municipal ratear 
as sobras de recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação (FUNDEB) aos 
profissionais da Educação.  

Os vereadores colombenses aprovaram por 12 votos, 
o único projeto pautado para as duas sessões 
extraordinárias realizadas, no dia 17 de fevereiro, na 
Câmara Municipal de Colombo. Com a aprovação do 
Plenário, o texto segue agora para sanção do prefeito 
Helder Luiz Lazarotto (PSD). 

Plenário aprova rateio do FUNDEB 
O projeto de lei do Executivo visa o rateio entre os 
profissionais da Educação dos recursos financeiros 
que ficaram como saldo em 2021. A proposta está 
relacionada, ainda, ao percentual de 70% dos recursos 
que devem ser aplicados nos salários dos profissionais 
da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino, que 
estão em efetivo exercício. O valor do recurso a ser 
rateado é exclusivamente vinculado ao saldo do 
FUNDEB 2021. 

A proposta aprovada segue para sanção do 
prefeito Helder Luiz Lazarotto (PSD).



A Prefeitura Municipal afirma que originalmente a Lei 
do Novo Fundeb (Lei nº 14.113/2020) não previa a 
possibilidade de rateio de valores, o que gerava 
insegurança jurídica acerca da sua realização. 

O Projeto de Lei 07/2022, que tramita em regime de 
urgência na Casa Legislativa, autoriza a Prefeitura 
Municipal ratear as sobras de recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
(FUNDEB) aos profissionais da Educação Básica da 
Rede Municipal de Ensino, relativa ao ano de 2021. 
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É importante destacar que, por se tratar de parcela 
cujo caráter é de abono eventual único, os valores 
recebidos a título de rateio não integrarão a 
remuneração dos servidores, bem como não serão 
computadas para efeito de cálculo de quaisquer 
vantagens funcionais, nem integrarão o salário de 
contribuição previdenciária. Tanto o rateio como o 
reajuste (parcelado) serão feitos na folha de 
pagamentos do mês de fevereiro. 

Os vereadores colombenses 
aprovaram por 12 votos - o projeto de 
lei do Executivo visa o rateio entre os 
profissionais da Educação dos 
recursos financeiros que ficaram 
como saldo em 2021. 

Vereadores analisam 18 
matérias e entregam de Votos 
de Congratulações   
A 3ª sessão ordinária do ano de 2022 da Câmara 
Municipal de Colombo realizada no dia 22 de fevereiro 
– foi comandada pelo vereador e presidente da 
Câmara, Vagner da Viação (PP).  

Os vereadores da 18ª Legislatura deliberaram sobre 
projetos de lei, indicações e moção. Entre os diferentes 
assuntos analisados pelos vereadores estão o projeto 
de lei que institui o Programa de Parcerias Público-
Privadas (PPP) no Município de Colombo e a proposta 
que revoga a Lei Municipal nº 1.098/2009 que autoriza 
o Poder Executivo a ceder o uso de bem público ao 

Estado do Paraná para a implantação do Programa 
Federal Mercado Brasil. 

Os outros dois projetos autorizam o Executivo 
Municipal a abrir junto ao orçamento geral do corrente 
ano, Créditos Adicionais Especiais e Suplementares. 
Todas essas propostas foram aprovadas em primeiro 
turno e retornam à pauta da próxima sessão ordinária 
que será realizada no dia 2 de março. 

Além disso, a Casa de Leis apreciou 13 indicações de 
autoria dos parlamentares Rodrigo Coradin (PTC), Joel 

A pauta da sessão plenária contou com 
13 indicações de autoria dos 
parlamentares, quatro Projetos de Lei do 
Executivo e uma Moção de Apoio 
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Bueno (REDE), Vital Cabelereiro (PTC), Cezinha Heua 
(PSL), Anderson Prego (PT) e Osmair Possebam 
(REDE). Entre os pedidos estão estudos para a 
realização de obras de controle de enchentes, 
instalação gradual de placas solares, implantação de 
redutores de velocidade, implantação de travessias 
elevadas, bocas de lobo, desassoreamento de rio, 
criação de Cooperativa de Transportes de passageiros 
realizados por veículos automotores, entre outras 
demandas de melhorias para a população. 

Os edis fizeram suas considerações e trataram de 
assuntos públicos e relevantes durante suas 
explicações pessoais. Os problemas referentes ao 
transporte coletivo no município administrado pela 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 
(Comec), trânsito no entorno das escolas no período 
de entrada/saída dos estudantes, rede geral elétrica 
da Companhia Paranaense de Energia (Copel), obras 
realizadas pela Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) nas ruas da cidade, rodízio de abastecimento 
de água na região central foram alguns dos temas 
debatidos. 

Por iniciativa do vereador Professor Roger 
(REPUBLICANOS), líder do governo na CMC, a Câmara 
Municipal de Colombo realizou a entrega de 30 
congratulações durante a sessão ordinária.  

Todas essas proposituras destacaram o reconhecimento 

Aprovado Moção de Apoio  
Aprovado em votação única e por unanimidade, o 
vereador Anderson Prego (PT) destinou à Câmara dos 
Deputados uma Moção de Apoio e reivindicação de 
votação favorável ao Projeto de Lei Complementar nº 

Votos de Congratulações pelos 
serviços prestados na área de esportes 

73/2021 (Lei Paulo Gustavo) e ao Projeto de Lei nº 
1518/2021 (Lei Aldir Blanc 2), conforme tramitação 
na Câmara Federal. 

dos homenageados pelos relevantes serviços 
prestados na área de esportes no município. Receberam 
esses votos o Centro de Treinamento e Formação de 
Atletas RCS10 Colombo e o Clube União Guaraituba de 
Colombo (Esporte Clube União Guaraituba). Confira 
abaixo a lista dos homenageados. 

O encontro contou com presença do 
público e foi transmitido pelo canal da 
CMC no YouTube. 
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O presidente do Legislativo, vereador Vagner da Viação 
(PP), convocou os vereadores da Casa para participarem 
da 3ª sessão extraordinária de 2022, no dia 23 de 
fevereiro, no Plenário da Câmara Municipal de Colombo.  
O objetivo principal foi analisar, deliberar e votar quatro 
proposições oriundas do Poder Executivo. Com as 
aprovações, os projetos seguem para a sanção do Poder 
Executivo. 

Os Projetos de Lei do Executivo 03/2022 e 06/2022 
autorizam a abrir junto ao orçamento geral do corrente 

ano, créditos adicionais especiais e suplementares. 
Outros dois projetos também foram votados em segunda 
votação. O PL do Executivo 58/2021 institui o Programa 
de Parcerias Público-Privadas (PPP) no município. Já o 
PL do Executivo 1/2022 revoga a Lei Municipal nº 
1.098/2009, que autoriza o Poder Executivo a ceder o 
uso de bem público ao Estado do Paraná para a 
implantação do Programa Federal Mercado Brasil. Todas 
essas proposituras seguem para a sanção do prefeito 
Helder Luiz Lazarotto (PSD). 

Legislativo é convocado 
para participar de Sessão 
Extraordinária  Foram discutidos e votados, em segundo turno 

de discussão e votação, quatro projetos de lei 
de autoria do Poder Executivo Municipal  

Vereadores da Casa participam da 3ª 
sessão extraordinária de 2022. 


