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Caro leitor! Neste mês de agosto o cidadão colombense acompanhará todo o empenho 

dos vereadores para realizar os seus trabalhos - sempre em busca do melhor para a 

nossa cidade. Entre os projetos aprovados pelo Legislativo colombense está o PL 

que declara as Festas da Uva e do Vinho eventos oficiais do município e os inclui no 

Calendário Oficial de Colombo – que visa o resgate da tradição italiana em Colombo, 

a valorização das atividades agrícolas e das vinícolas, a promoção e a valorização de 

seus produtores locais, a celebração da cultura e da história colombense. 

A Câmara Municipal recebeu, na Tribuna Livre, da sessão plenária, o diretor da 

Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal, Willian Zanini e a presidente 

do Lions Clube Colombo, Flávia Locatelli para apresentar o Lions Clube Colombo. 

Aconteceu também a solenidade de posse dos 17 jovens parlamentares eleitos do 

Programa Parlamento Jovem no Paraná – Edição 2022. O projeto do Tribunal Regional 

Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em parceria com as escolas estaduais cívico-militares 

Alfredo Chaves, Dom João Bosco e Rui Barbosa, - contou com o apoio da Câmara 

Municipal de Colombo. 

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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Foi aprovado pelos parlamentares da Câmara 
Municipal de Colombo, durante as sessões ordinária 
e extraordinárias realizadas nos dias 02 e 04 de 
agosto, – o Projeto de Lei 29/2022, que declara as 
Festas da Uva e do Vinho eventos oficiais do 
município e os inclui no Calendário Oficial de Colombo. 
A proposta, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, 
foi protocolada no início do mês e teve sua tramitação 
em regime de urgência na Casa Legislativa. Com as 
aprovações em Plenário, o projeto seguiu para a 
sanção da Prefeitura Municipal. 
Para o Poder Legislativo, essas festas visam o resgate 
da tradição italiana em Colombo, a valorização das 
atividades agrícolas e das vinícolas, a promoção e a 
valorização de seus produtores locais, a celebração 
da cultura e da história colombense. Ainda de acordo 
com a proposição, esses eventos sempre foram 
organizados pela Prefeitura Municipal, porém nunca 
foram legalmente regulamentadas. Diante da 
importância histórica, cultural e agrícola do município, 
esse projeto propõe que esses eventos tradicionais 
colombenses sejam vinculados ao Calendário Oficial 
de eventos municipais, a fim de se manter a tradição 
cultural dos antepassados.   
O objetivo dessas comemorações anuais é incentivar, 
fomentar e divulgar a tradição italiana na cidade, 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Vereadores aprovam o pL que 
declara as Festas da uva e do 
Vinho eventos oficiais  

Festas tradicionais que ocorrem no Parque Municipal da Uva 
- passam a integrar o Calendário Oficial de Colombo 

valorizar a cultura, o turismo, a gastronomia, o 
artesanato, desenvolver a economia local, além de 
atrações musicais locais e nacionais. Com a inclusão 
dessas festividades no calendário oficial de eventos, 
tanto os cidadãos colombenses, como visitantes de 
outras regiões terão a oportunidade de conhecer, 
apreciar e participar destes eventos. Isso também 
possibilita uma ampla promoção e o fomento do 
turismo local. 

Festividades – A tradicional Festa da Uva poderá ser 
realizada anualmente, em fevereiro, mês de 
comemorações alusivas ao aniversário do município. 
Também a Festa do Vinho poderá ser realizada 
anualmente, no mês de agosto. 

Os eventos visam o resgate da 
tradição italiana em Colombo, a 
valorização das atividades agrícolas 
e das vinícolas, a promoção e a 
valorização de seus produtores locais, 
a celebração da cultura e da história 
colombense. 
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Parlamentares que compõem a 18ª Legislatura (2021-
2024) participaram da 25ª sessão ordinária do ano, no 
dia 9 de agosto, na Câmara Municipal de Colombo. Na 
ocasião, estavam três projetos de lei do Legislativo 
inscritos na Ordem do Dia e também 13 indicações que 
sugerem obras e serviços em diversos setores.  
O Plenário da Casa de Leis divulgou três proposituras 
provenientes do Poder Legislativo Municipal. Entre as 
matérias divulgadas está o PL 1057/2022, de autoria do 
vereador Anderson Prego (PT), dispõe sobre a 
obrigatoriedade de destinação de 10% dos valores 
contratuais ao Fundo Municipal de Cultura, em ocasião de 
contratações artísticas, culturais e similares, realizadas 
pelo Poder Público Municipal. 
A segunda proposta foi o PL 1058/2022, proposto pelo 
vereador Nivaldo JNP (PDT). A matéria dispõe sobre a 
transmissão, ao vivo e via internet, das licitações da 
Administração Pública Direta e Indireta e do Poder 

Legislativo do município, para que haja maior e total 
isenção dos atos licitatórios que ocorrerem nos seus 
editais. 
O último projeto divulgado da pauta foi o PL 1059/2022 
que disciplina a proteção, o corte e a poda de vegetação 
de porte arbóreo no município de Colombo. O autor da 
proposição é o vereador Joel Bueno (Rede). Todas essas 
matérias foram encaminhadas às suas respectivas 
comissões temáticas para análises e pareceres. 
A pauta da sessão legislativa contou também com a 
leitura e encaminhamento de 13 indicações. Assinaram 
esses documentos os vereadores Pastor Carlinhos (PP), 
Nivaldo JNP (PDT), Anderson Prego (PT), Joel Bueno 
(Rede), Fabinho Bugalski (PSD) e Vital Cabelereiro (PTC). 
Essas proposituras foram enviadas aos órgãos 
competentes para que sejam tomadas as devidas 
providências. 

câmara municipal delibera 
matérias importantes de 
interesse da população 

Entre os PLs estavam à obrigatoriedade de destinação de 10% dos valores 
contratuais ao Fundo Municipal de Cultura; Transmissão, ao vivo e via internet, das 
licitações da Administração Pública Direta e Indireta e do Poder Legislativo e; 
Disciplina a proteção, o corte e a poda de vegetação de porte arbóreo no município 

Três projetos de lei do Legislativo inscritos na Ordem 
do Dia e mais 13 indicações que sugerem obras e 
serviços em diversos setores.



5

INFORMATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO | JANEIRO | 2022

I N F O R M A T I V O

www.camaracolombo.pr.gov.br

A 48ª sessão legislativa do ano aconteceu no Plenário 
Presidente Tancredo de Almeida Neves da Câmara Municipal e 
reuniu os parlamentares colombenses no dia 23 de agosto. 
Com anuência do Plenário, foram divulgadas duas matérias. O 
Projeto de Resolução 03/2022 que dispõe sobre a Escola do 
Legislativo da CMC e revoga a Resolução 094/2015 e o PL do 
Legislativo 1060/2022 que trata da estrutura organizacional 
da Câmara Municipal de Colombo. Ambas as matérias são de 
autoria da Mesa Diretora. 
Na Ordem do Dia foi posto, em 1ª votação, o PL do Legislativo 
1056/2022, de iniciativa da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), que altera o art. 1º da Lei Municipal 1170/2010 
para fins de atualização de endereço e nome da Associação de 
Moradores do Centro Industrial Mauá (AMECIM). A propositura 
foi aprovada, por unanimidade, pelos vereadores e retorna à 
pauta para discussão e votação em segundo turno. 
Ainda na sessão, foram apresentadas 17 indicações 
elaboradas pelos vereadores Anderson Prego (PT), Professor 
Roger (Republicanos), Nivaldo JNP (PDT), Osmair Possebam 
(Rede) e Pastor Carlinhos (PP). A pauta completa está 
disponível para consulta em Edital das Sessões. 

plenário da casa de Leis delibera dois 
projetos de autoria do Legislativo  

Vereadores se reuniram para a 48ª sessão legislativa do ano; 
21 proposituras também foram debatidas 

Vereadores participam de sessão 
no Plenário Presidente Tancredo de 
Almeida Neves. 

Vereadores mirins de colombo 
são diplomados pelo tre-pr 

A Câmara Municipal de Colombo aderiu ao Projeto Parlamento 
Jovem no Paraná (Edição 2022), promovido pela Escola 
Judiciária do Paraná do Tribunal Regional do Paraná (TRE-PR), 
para promover a democracia entre os estudantes das escolas 
públicas colombenses.  
Diante disso, ocorreu um encontro virtual realizado pela 
Escola Judiciária Eleitoral do Paraná (EJE-PR) no dia 28 de 
julho, para a diplomação dos eleitos pelos projetos “Parlamento 
Jovem” e “Eleitor do Futuro” com a participação dos vereadores 
mirins eleitos e das escolas públicas colombenses. Ao todo, 
146 escolas participaram dos projetos, com estudantes do 
Ensino Fundamental II e do Ensino Médio. 
O evento foi conduzido pelo presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington 
Emanuel Coimbra de Moura. Amigos e familiares também 
puderam acompanhar a cerimônia pelo canal do TRE-PR no 
YouTube. As etapas iniciais do processo eleitoral, tais como 

convenções e eleições foram realizadas pelo TRE-PR, assim 
como a diplomação dos eleitos. Os diplomados terão mandato 
até o final do ano letivo. Nesse período, eles poderão 
acompanhar as sessões na Câmara conforme o agendamento 
da escola.

A cerimônia de diplomação foi realizada de forma virtual, com a participação dos alunos 
eleitos e colégios. 

A Câmara Municipal de Colombo adere Projeto 
Parlamento Jovem no Paraná (Edição 2022) 
que visa promover a democracia entre os 
estudantes das escolas públicas colombenses.  

Moção – Por unanimidade, os parlamentares colombenses 
concordaram em enviar um ofício ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública apoiando a expedição de uma portaria para 
que os mais de 120.000 guardas municipais do país possam 
portar documento especial de identificação funcional. A 
matéria é de autoria do vereador Professor Roger 
(Republicanos). 
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O diretor da Secretária de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal, Willian Zanini e a presidente 
do Lions Clube Colombo, Flávia Locatelli, utilizaram 
a Tribuna Livre da sessão ordinária, no dia 16 de 
agosto, para apresentar o Lions Clube Colombo. 
Em sua fala, o convidado explicou sobre a atuação 
do Lions Clube em Colombo. “Desde o último dia 
26 de junho, o município possui um Lions Clube. É 
uma das atividades de serviços mais antigos do 
mundo, com 107 anos de existência. Está 
presente em cada país. Serve para fazer o bem às 
pessoas, de forma voluntária. Somos cidadãos 
colombenses que nos reunimos para poder fazer 
algo, por alguém que necessite - de forma 
voluntária. Vamos precisar da ajuda de cada um de 
vocês nas aprovações de projetos relacionados 
ao clube”, pontuou. 
Ainda de acordo com Zanini, Colombo tem apenas 
23 associados. “O clube é aberto a todos. Quem 
quiser participar pode nos procurar. O maior clube 
do Brasil é o do Batel, com 110 associados que 
fazem vários trabalhos, inclusive aqui na cidade. 
Ainda não temos um local fixo para as nossas 
reuniões, mas, em breve, teremos. Estamos aqui 
para ajudar e fazer o bem para a nossa 
comunidade”. 
Zanini informou que a Lions Clube possui uma fundação 
internacional que ajuda com aporte de recurso financeiro 
imediato a qualquer causa. “Por isso, é muito importante 
termos aqui em Colombo o clube”. Acrescentou também 
que a instituição tem aporte de 75% de qualquer projeto 
que se julgue necessário ao município. “Agora, nós 
faremos alguns trabalhos para tentarmos colocar algum 
projeto já em prol do hospital que será, em breve, 
construído aqui no nosso município para que possamos 
equipá-lo com algo do Lions Clube. Essa fundação é muito 
forte e está aí para ajudar a todos”. 

Também na oportunidade, a presidente do Lions Clube 
Colombo, Flávia Locatelli, complementou a fala do 
convidado. “Como já explicado pelo Willian, somos 
voluntários e servimos a uma causa: ajudar o próximo 
independente da situação em que ele esteja. Precisamos 
e necessitamos de pessoas capacitadas e interessadas 
em ajudar os necessitados”, frisou Flávia.  
Lions Clube – É um clube de serviços com rede de global 
de voluntários, com mais de 1,4 milhão de associados. 
Existem cinco causas globais de interesse particular em 
todo o mundo: diabetes, meio ambiente, fome, visão e 
câncer infantil.  

tribuna Livre: Lions clube fala 
sobre as atividades realizadas no 
município O Clube possui uma fundação internacional que ajuda com 

aporte de recurso financeiro imediato a causas globais 

Existem cinco causas globais de interesse particular 
do clube em todo o mundo: diabetes, meio ambiente, 
fome, visão e câncer infantil. 



“O nosso Parlamento está colhendo os seus primeiros 
frutos. É um momento histórico e memorável para o 
nosso Legislativo, pois vocês fazem parte da Primeira 
Legislatura do Parlamento Jovem. Sabemos que as 
expectativas estão altas, mas peço para que todos 
vocês assumam suas cadeiras no Legislativo, com 
muita dedicação e responsabilidade”, ressaltou o 
presidente do Poder Legislativo, vereador Vagner da 
Viação (PP). 
Ocorre no dia 23 de agosto, a solenidade de posse dos 
17 jovens parlamentares eleitos do Programa Parlamento 
Jovem no Paraná – Edição 2022, no Plenário da Casa 
Legislativa colombense. O projeto do Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em parceria com as escolas 
estaduais cívico-militares Alfredo Chaves, Dom João 
Bosco e Rui Barbosa, e conta com o apoio da Câmara 
Municipal de Colombo. 
Em um ambiente onde os vereadores deram espaço 
para os alunos eleitos, os jovens parlamentares eleitos 
proferiram o tradicional juramento de posse. Dessa 
forma, os vereadores mirins terão a oportunidade de 
interagir com a Câmara Municipal de Colombo, 
vivenciarão o processo democrático e o conhecimento 
das atividades do Poder Legislativo Municipal, assim 
como a contribuição e contato direto dos estudantes 
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colombo conta com novos 
vereadores mirins 

Câmara Municipal empossa alunos no Parlamento Jovem; a solenidade dos 17 jovens 
parlamentares ocorreu na Câmara Municipal de Colombo 

com as autoridades municipais. Com mandato de um 
ano de duração após a posse oficial, o Parlamento Jovem 
adotará o Regimento Interno da Câmara Municipal.  
Programa Parlamento Jovem – No município de 
Colombo, o projeto envolve três escolas estaduais 
cívico-militares. A intenção desse projeto é despertar a 
consciência da cidadania e a responsabilidade como 
valores sociais, étnicos e culturais da comunidade local 
nos estudantes. A iniciativa permite, aos jovens 
parlamentares, promover o exercício da cidadania e 
despertar o interesse pela participação política e pelo 
processo democrático. 
Confira a relação dos vereadores mirins que assumiram 
a vaga no Parlamento Jovem e suas respectivas escolas: 
Colégio Estadual Cívico-Militar Dom João Bosco 
1. Anubia Lucas dos Santos 
2. Carlos Eduardo Soares 
3. Gilson Alessandro dos Santos 
4. Jonathan do Couto de Assis 
5. Letícia Moretti Honório 
6. Martine Sophonie Gabauld 
7. Mateus Bueno dos Santos 
8. Natan Henrique de Carvalho Costa 
Colégio Estadual Cívico-Militar Rui Barbosa 
1. Alice Silveira de Oliveira 

2. Gregory Sanfelice Martins 
3. Maria Eduarda Novack de Lima 
4. Victor Henrique Ivanski 
5. Vitor Natan Maia de Almeida 
6. Yasmin Machado Luiz 
Colégio Estadual Cívico-Militar 
Alfredo Chaves 
1. Emily Cristine M. de Castro 
2. Isabella Rosa de Jesus 
3. Otávio Borges 

Com mandato de um ano de 
duração após a posse oficial, 
o Parlamento Jovem adotará o 
Regimento Interno da Câmara 
Municipal.  
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Acorreu no dia 30 de agosto, mais uma sessão Legislativa 
Municipal de 2022 – no Plenário Presidente Tancredo de 
Almeida Neves da Câmara Municipal de Colombo. Entre 
os destaques estavam o Processo Seletivo 2022/2023 
da IFPR Campus Colombo e 18 proposituras deliberadas. 
Na Tribuna Livre, o diretor geral do IFPR Campus Colombo, 
prof. Ciro Bächtold, divulgou o Processo Seletivo 
2022/2023, que visa selecionar candidatos para os 
cursos técnicos e de graduação. “Além dos cursos 
oferecidos, estamos com projetos para também 
oferecermos cursos de pós-graduação e de mestrado na 
instituição. Muito me orgulha o crescimento do IFPR 
Campus Colombo, pois a nossa missão é integrar a 
escola com a sociedade. Queremos formar cidadãos que 
possam contribuir para o desenvolvimento regional”, 
revelou. 
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), 
o PL do Legislativo 1056/2022, que altera o art. 1º da Lei 
Municipal nº 1170/2010 para fins de atualização de 
endereço e nome da Associação de Moradores do Centro 
Industrial Mauá (AMECIN), foi aprovado em segundo 
turno de discussão e votação. A matéria segue para 
sanção da Prefeitura Municipal. 
O segundo item aprovado em plenário, em primeira 
votação, foi o Projeto de Resolução 2/2022 e emendas 
aditiva e modificativa que dispõe sobre o teletrabalho na 
Câmara Municipal de Colombo. Essa propositura, de 

tribuna Livre: diretor geral 
do iFpr campus colombo 
divulga o processo seletivo 
2022/2023 A sessão ordinária ainda contou com 18 

proposituras deliberadas em Plenário 

iniciativa da Mesa Diretora da Casa Legislativa, foi 
aprovada por unanimidade pelos parlamentares. 
Foram divulgadas as Emendas ao PL do Legislativo 
1.060/2022, propostas pela Mesa Diretora, que trata da 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de 
Colombo. O documento, além de organizar as 
disposições, também trata da competência de órgãos e 
das atribuições de cargos de provimento em comissão e 
de funções de confiança da Câmara Municipal de 
Colombo, e institui a Gratificação de Desempenho 
Especial. 
Através das diversas indicações apresentadas na pauta 
da sessão legislativa, os parlamentares fizeram 
solicitações de melhorias em diferentes áreas visando 
aumentar a qualidade de vida da população colombense. 
Todos esses pedidos seguem para apreciação de seus 
destinatários. A pauta completa pode ser acessada em 
Edital das Sessões. 
IFPR – Colombo – No dia 29 de agosto, o Instituto Federal 
do Paraná (IFPR) dá início ao período de inscrições para 
o Processo Seletivo 2022/2023, que visa selecionar 
candidatos para os cursos técnicos e de graduação. As 
inscrições podem ser realizadas até o dia 29 de 
setembro, com o custo de R$ 50 para os cursos técnicos 
e de R$ 80 para os cursos de graduação. Os candidatos 
que comprovarem não poder arcar com o valor da taxa 
de inscrição podem pedir a isenção do seu pagamento, 

até o dia 12 de setembro, 
também pelo site do 
Núcleo de Concursos da 
UFPR-PR. Mais 
informações podem ser 
obtidas no site da IFPR 
Campus Colombo.

As inscrições podem ser realizadas 
até o dia 29 de setembro. 


