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Nesta edição do mês de novembro, vamos apresentar ao leitor os projetos que 
tramita em regime de urgência - na Casa de leis. O Plenário da CMC avaliou e aprovou 
em primeiro turno - a lei que dispõe sobre as eleições para o cargo de diretor das 
unidades educacionais da Rede Pública Municipal de Ensino. 

O legislativo municipal também votou nas propostas sobre datas comemorativas 
elaboradas pelo Legislativo Municipal. Entre elas, o PL que institui, no calendário 
oficial do município, o Dia do Funcionário da Escola Municipal, que será comemorado 
anualmente no dia 07 de agosto. 

A Tribuna Livre da Câmara Municipal foi ocupada por Sheila Gomes, - empreendedora e 
representante das Amigas Empreendedoras de Colombo – durante a sua participação 
- apresentou as atividades sociais da entidade – atendendo o convite do vereador 
Professor Roger (Republicanos). 

Os vereadores continuam seus trabalhos - fiscalizando, apresentando, discutindo 
e votando projetos de lei e temas relevantes para melhorar a qualidade de vida da 
população.  Já as sessões plenárias aberta à participação popular - no plenário 
da Casa de Leis, também 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 Tribuna Livre da Câmara Municipal foi ocupada por Sheila 
Gomes, - empreendedora e representante das Amigas 
Empreendedoras de Colombo - na primeira sessão ordinária 
do mês de novembro – realizada no dia 1º de novembro.  Já 
em Plenário da CMC uma matéria do Legislativo entrou na 
pauta para votação única e trata sobre o valor da gratificação. 
As outras proposições são indicações parlamentares e 
projetos de lei do Executivo. Durante a 37ª sessão ordinária do 
exercício de 2022, a convidada para participar da tribuna livre 
apresentou as atividades sociais da entidade – atendendo o 
convite do vereador Professor Roger (Republicanos). 

“O grupo surgiu em 2021. Muitas de nós gerenciam o seu 
próprio negócio e outras atividades. As mulheres enfrentam 
lutas e dificuldades na realização de seus sonhos. A luta diária 
torna as mulheres corajosas, guerreiras e parceiras. Com 
determinação é que trabalhamos pelos nossos 
empreendimentos. Nosso objetivo principal é poder ajudar 
outras mulheres que passaram por algum momento difícil na 
vida. Integramos em uma rede de apoio. Contamos com uma 
rede de assistência jurídica e psicológica. O grupo também 
conduz alguns projetos sociais. A nossa missão e a nossa 
bandeira é levantar mulheres”, enfatizou a convidada. 

Projetos de Lei em Segunda Votação  

Com 16 votos favoráveis e nenhum contrário, o Plenário da 
Câmara aprovou em segunda e definitiva votação o PL do 
Executivo 38/2022 e Emenda Modificativa. O projeto em 
pauta autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao orçamento 
geral do corrente ano, crédito adicional suplementar. A 
propositura segue agora para sanção ou veto da Prefeitura 
Municipal. 

Tramitação na Casa de Leis 

Uma proposição, protocolada pelo Poder Executivo, iniciou 
tramitação na Casa de Leis para que seja apreciado em 
Plenário em dois turnos de discussão e votação. A Emenda ao 
Projeto de Lei do Executivo nº 35/2022 altera o art. 11, § 2º da 
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Empreendedorismo é tema 
da Tribuna Livre na Câmara    

Já em Plenário da CMC uma matéria do Legislativo entrou na pauta para 
votação única e trata sobre o valor da gratificação 

Lei 78/1984, que dispõe sobre as eleições para o cargo de 
diretor das unidades educacionais da Rede Pública Municipal 
de Ensino. Ainda na sessão plenária, O Legislativo colombense 
divulgou outra propositura com tramitação em regime de 
urgência (PL do Legislativo 1065/2022), elaborada pela Mesa 
Diretiva, que estabelece o valor da gratificação prevista no art. 
31 da Lei 1.668/2022. 

A convidada apresentou as 
atividades sociais da entidade – 
atendendo o convite do vereador 
Professor Roger 
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Vereadores aprovam projeto do 
Legislativo Municipal que tramita 
em regime de urgência  

O Plenário da CMC avaliou e aprovou, em primeiro turno, a lei que dispõe sobre as 
eleições para o cargo de diretor das unidades educacionais da Rede Pública 
Municipal de Ensino 

Poder Legislativo Municipal voltou a se reunir 
para a deliberação de assuntos relevantes para o 
município de Colombo. 

Em sessão extraordinária, realizada no dia 08 de 
novembro, os vereadores da Câmara Municipal - 
aprovaram projeto do Legislativo Municipal que 
tramita em regime de urgência. Aberta à 
participação popular, a sessão legislativa, foi 
realizada no plenário da Casa de Leis, com 
transmissão pelo canal da CMC no YouTube. 

Projetos Aprovados 

O Plenário da CMC avaliou e aprovou, em primeiro 
turno, a Emenda Modificativa ao PL do Executivo 
nº 35/2022 que altera o art. 11, § 2º da Lei 
78/1984, que dispõe sobre as eleições para o 
cargo de diretor das unidades educacionais da 
Rede Pública Municipal de Ensino. Aprovada por 
11 votos favoráveis e 05 contrários, a proposição 
ainda precisa ser deliberada em mais uma fase 
de deliberação em Plenário, antes de seguir para 
a sanção ou veto por parte do chefe do Poder 
Executivo. 
Entre os projetos parlamentares constantes da 
pauta, destaque para o PL do Legislativo 
1065/2022, elaborada pela Mesa Diretiva da 

Casa de Leis, que estabelece o valor da 
gratificação prevista no art. 31 da Lei 1.668/2022. 
A propositura foi aprovada, por unanimidade, em 
primeira votação. A matéria retorna à pauta na 
próxima reunião legislativa para que seja 
novamente apreciada em Plenário. 

Ainda na sessão ordinária, os legisladores 
colombenses também aprovaram diversos votos 
de congratulações e de pesar. Confira a Ordem do 
Dia, documento de caráter processual que 
contém a pauta das reuniões plenárias, no Edital 
das Sessões. 

Sessão Extraordinária – Com 16 votos 
favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 
abstenção, os vereadores aprovaram, em 
segunda e definitiva votação, o PL do Legislativo 
1065/2022, elaborado pela Mesa Diretiva do 
Legislativo colombense, estabelece o valor da 
gratificação de desempenho da atividade de 
Controlador Interno, prevista no art. 31 da Lei 
1.668/2022. 
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Projetos importantes são votados na 
sessão, pós feriado   

Câmara Municipal de Colombo precisou alterar sua rotina, devido ao feriado prolongado da 
Proclamação da República 

A 39ª sessão ordinária do 2º Período Legislativo da at-
ual Legislatura (2021-2024) aconteceu excepcional-
mente, na quarta-feira, dia 16 de novembro, devido ao 
feriado prolongado. A Proclamação da República, 
comemorada em 15 de novembro - marca o fim do re-
gime monárquico e a instauração da era republicana 
no Brasil, instaurando o regime presidencialista 

Diante disso, a CMC precisou alterar sua rotina - a se-
gunda reunião ordinária do mês de novembro foi real-
izada em uma quarta-feira. Durante o encontro, os ver-
eadores da Câmara Municipal de Colombo votaram a 
favor de algumas proposições, entre elas, em fase de-
finitiva, o PL do Executivo 35/2022 e Emenda Modi-
ficativa que altera o art. 11, § 2º da Lei nº 178/1984, 
que dispõe sobre as eleições para o cargo de diretor 
das unidades educacionais da Rede Pública Municipal 
de Ensino. A autoria da emenda é do vereador Evandro 
França (Republicanos). A matéria está apta a seguir 
para a sanção da Prefeitura Municipal. 

Projetos novos iniciam tramitação 

Dois novos projetos elaborados pelos parlamentares 

iniciaram tramitação na Casa de Leis e foram apre-
sentados para conhecimento dos vereadores. O PL 
1066/2022, de autoria do vereador Professor Roger 
(Republicanos), dispõe sobre parcerias entre institu-
ições privadas e comunidades locais para implantação 
de ações de proteção e garantias de direitos à mulher. 
Já o PL 1067/2022, apresentado pelo vereador Pastor 
Carlinhos (PP), declara de Utilidade Pública Municipal a 
Comunidade Hermon. 

Em primeira apreciação, a Casa de Leis votou duas 
propostas sobre datas comemorativas elaboradas 
pelo Legislativo Municipal. O PL 809/2016 institui, no 
calendário oficial do município, o Dia do Funcionário da 
Escola Municipal, que será comemorado anualmente 
no dia 07 de agosto. A outra proposta (PL 932/2021) 
institui no Calendário de Eventos Oficiais a “Semana 
Municipal de Artes Marciais”. 
As proposituras são dos vereadores Anderson Prego 
(PT) e Evandro França (Republicanos), respectiva-
mente. Para que se transformem em leis municipais, 
essas matérias precisam passar por nova votação e 
aprovação dos legisladores.

Com outras proposituras na pauta, os vereadores 
deliberaram projetos de iniciativa parlamentar e do 
Executivo Municipal. 
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Conselho Municipal para a 
Promoção da Igualdade Racial 
está em votação  
Entre os destaques da reunião, está a votação da criação do conselho - para a apreciação na Casa 
Legislativa, em regime de urgência 

Durante a sessão ordinária, realizada no dia 22 de no-
vembro, os vereadores da CMC, apreciaram projetos 
de lei do Executivo e Legislativo. Além de apresentar-
em votos de congratulações e de pesar. Na ocasião, 
também houve indicações, matérias que não passam 
por votação. 

Na sessão, comandada pelo presidente da Casa Legis-
lativa, vereador Vagner da Viação (PP), com as 
presenças dos demais 16 parlamentares que 
compõem a atual Legislatura (2020-2024) - esteve à 
votação para a apreciação na Casa Legislativa, em re-
gime de urgência, do PL do Executivo 43/2022 que 
cria o Conselho Municipal para a Promoção da Igual-
dade Racial no município de Colombo. 

Votação sobre datas comemorativas 

Em segundo turno definitivo de votação, o Plenário 
votou a favor de dois processos legislativos sobre da-
tas comemorativas. O PL 809/2016 institui, no cal-
endário oficial do município, o Dia do Funcionário da 
Escola Municipal, a ser comemorado anualmente no 
dia 07 de agosto e o PL 932/2021 institui no Calendário 
de Eventos Oficiais a “Semana Municipal de Artes Mar-
ciais“. As matérias são de iniciativa dos vereadores An-
derson Prego (PT) e Evandro França (Republicanos), 
respectivamente. As proposituras seguem para 
sanção ou veto da Prefeitura Municipal. 

Sessão ordinária, na Casa Legislativa, comandada 
pelo presidente e vereador Vagner da Viação (PP), 
com as presenças dos demais 16 parlamentares. 

PL em votação para a apreciação na Casa 
Legislativa, em regime de urgência.
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O vereador Anderson Prego (PT) trouxe à tribuna 
reflexões sobre o Dia Nacional da Consciência 
Negra, celebrado no último dia 20 de novembro, 
relacionadas à pauta antirracista, uma das 
principais bandeiras de seu mandato. O 
parlamentar afirmou que essa data jamais será 
motivo para colocar negros contra brancos, ou a 
supremacia negra sobre a branca. Ressaltou que 
tanto o Estado como a administração municipal 
devem fomentar políticas públicas que envolvam 
e ajudem na igualdade de condições e 
oportunidades.

 “Aqui em Colombo, temos a Vila Zumbi dos 
Palmares e a Vila Liberdade, bairros importantes 
para a cultura afra, apesar da grande desigualdade 
social vivida pelos seus moradores. É preciso 
lembrar que no período da escravidão, todos os 
tipos de políticas públicas existentes à época 
foram negados. Ainda faltam reparações que não 
foram feitas”, complementou. Outra ação 
destacada por Prego foi a entrega do título de 
cidadão honorário para Jorge Kibanazambi, líder 
religioso e um dos ícones da causa da negritude 
no município. “A luta antirracista é uma 
necessidade cotidiana. O racismo está presente 
e escancarado no nosso dia a dia. Temos como 
bandeira a defesa de políticas afirmativas e a 

promoção da igualdade racial. Foram realizados 
alguns eventos recentemente aqui na nossa 
cidade. Tem um projeto tramitando de minha 
autoria sobre o Dia da Mulher Negra colombense. 
Também temos a proposta da criação do museu 
afroindígena colombense. Precisamos fazer o 
mapeamento dos quilombos, das religiões de 
matriz africana e ensinar a filosofia e a mitologia 
afro-brasileira nas escolas. Não é possível que os 
brasileiros façam distinção da cor da pele de uma 
pessoa. Essa data é para evidenciar a contribuição 
da população afro-brasileira para a transformação 
de nossa sociedade, para combater o racismo e 
para trabalhar as questões de igualdade racial”, 
defendeu. 

Tribuna Livre traz reflexões 
sobre o Dia Nacional da 
Consciência Negra  

Vereador Anderson Prego ressalta que tanto o Estado como a administração municipal devem fomentar 
políticas públicas que envolvam e ajudem na igualdade de condições e oportunidades 

A data visa evidenciar a contribuição da 
população afro-brasileira para a transformação 
da sociedade, combater o racismo e para 
trabalhar as questões de igualdade racial. 
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Convocada pelo presidente da Câmara Municipal, 
Vagner da Viação (PP) - a 32ª sessão extraordinária do 
ano teve como principal objetivo a apreciação de 
projetos de lei do Executivo e Legislativo pelos 
parlamentares. Cinco projetos de lei passaram em 
primeira fase de votação.  

Foi divulgado o PL do Executivo 41/2022 que altera 
disposições da Lei Municipal 1137/2009 que 
disciplina o pagamento de despesas pelo regime de 
adiantamento no município de Colombo. A propositura 
foi encaminhada para deliberação dos colegiados 
para análise e emissão de parecer. 

Uma das proposições aprovadas em primeiro turno, o 
PL do Executivo 34/2022 e emendas aditiva e 
supressiva altera disposições da Lei nº 1.349/2014 
em relação à jornada de trabalho dos profissionais 
Fisioterapeutas Ocupacionais. A autoria das emendas 
foi do vereador Professor Roger (Republicanos). Ainda 
em primeira discussão e votação, foi aprovado o PL do 
Executivo 36/2022 que cria a Cidade Industrial e 
Tecnológica de Colombo (CICOL-TEC) e dá outras 
providências. Como a proposição foi aprovada, será 
necessário receber mais um aval do Plenário da CMC 

para que esteja apta a seguir para a sanção da 
Prefeitura Municipal. 

Dos projetos que receberam o primeiro aval do 
Plenário, os referentes às semanas da juventude e da 
empregabilidade das pessoas com deficiência (PCD) 
e a declaração de utilidade pública estiveram entre os 
temas de destaque. Abrindo a lista, esteve o PL do 
Legislativo 726/2014, do vereador Anderson Prego 
(PT) e emenda supressiva apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), dispõe sobre a criação 
da Semana Municipal das Juventudes. 

Pequeno Expediente: Logo no início da sessão, é 
permitido aos edis abordarem temas livres, por tempo 
determinado pelo Regimento Interno (RI) da Casa de 
Leis. O vereador Pastor Carlinhos (PP) utilizou esse 
espaço para expressar o seu repúdio pelo ato de 
vandalismo praticado, no último dia 24 de outubro, na 
Igreja do Evangelho Quadrangular, localizada no Bairro 
Olavo Bilac, no centro de São Paulo. Os vândalos 
arrancaram e queimaram a Bandeira do Brasil que fica 
hasteada no templo religioso. O parlamentar também 
se solidarizou com os seus pastores e membros e 
afirmou que continuará lutando pela liberdade 
religiosa e pelos princípios cristãos.  

Cinco projetos de lei passam 
em primeira fase de votação  

Plenário da CMC realiza sessão extraordinária  

A reunião teve como objetivo a deliberação de 
algumas pautas municipais importantes e o 
avanço nas discussões das proposituras. 
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Os 17 vereadores que compõem a 18ª Legislatura 
(2020-2024) apreciaram e deliberaram importantes 
proposituras para o município, no dia 17 de novembro. 
A reunião legislativa foi conduzida pelo presidente da 
CMC, vereador Vagner da Viação (PP) contou com 
projetos aprovados, em primeira análise pelo Plenário. 
Entre os destaques esta o PL 30/2022 que trata da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para o exercício econômico-
financeiro do ano de 2023 - referente aos Poderes do 
Município, seus fundos e órgãos. Protocolado pelo 
Executivo Municipal, a referida proposta estima a 
receita e fixa as despesas para o próximo ano. 

Uma das proposições aprovadas em segundo turno, o 
PL do Executivo 34/2022 e emendas aditiva e 
supressiva altera disposições da Lei nº 1.349/2014 
em relação à jornada de trabalho dos profissionais 
Fisioterapeutas Ocupacionais. O autor das emendas 
foi o vereador Professor Roger (Republicanos). Outra 
iniciativa que retornou à pauta para segunda análise o 
PL do Executivo 36/2022 que cria a Cidade Industrial 
e Tecnológica de Colombo (CICOL-TEC) e dá outras 
providências. Com a aprovação do Plenário da CMC, a 
propositura está apta a seguir para a sanção da 
Prefeitura Municipal. 

Entre os projetos que agora estão aptos à possível 
sanção do Executivo esteve o PL do Legislativo 

726/2014, de iniciativa do vereador Anderson Prego 
(PT) e emenda supressiva elaborada pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ), dispõe sobre a criação 
da Semana Municipal das Juventudes. Foram 
aprovados igualmente em fase definitiva de votação, 
o PL do Legislativo 990/2021, do vereador Pastor 
Carlinhos (PP), e a emenda modificativa sugerida pelo 
vereador Evandro França (Republicanos), que declara 
de utilidade pública a Associação Vinde Semear. 

O Plenário da Câmara Municipal também aprovou o PL 
do Legislativo 1.033/2022, apresentado pelo 
vereador Fabinho Bugalski (PSD), que cria a Semana 
da Empregabilidade de pessoas com deficiência 
(PCD) do município. 

Regime de Urgência – A sessão também teve a 
aprovação, em regime de urgência, do PL 47/2022 
que solicita autorização para o Executivo Municipal 
abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, crédito 
adicional suplementar no orçamento em execução. É 
importante esclarecer que esse crédito é um 
mecanismo que tem por objetivo facilitar e agilizar a 
execução de gastos, com complementações que não 
alteram o perfil da lei orçamentária aprovada pelo 
Poder Legislativo. As proposituras podem ser 
conferidas no Edital das Sessões. 

Projeto sobre a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) é aprovado 

Protocolado pelo Executivo Municipal, a referida proposta estima a receita e fixa as despesas para o 
próximo ano 

Os 17 vereadores da CMC participaram da última sessão 
ordinária do mês de novembro de 2022. 


