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Nesta edição do mês de outubro, vamos apresentar ao leitor a nova Mesa Diretora - 
composta por presidente, vice-presidente e secretários, conforme as regras previstas 
no Regimento Interno (RI) da Câmara Municipal de Colombo. E, a homenagem pelo Dia 
Nacional do Vereador – com a entrega de uma placa e um diploma de congratulação 
a todos os vereadores da atual Legislatura (2020-2024) pelo presidente da Casa de 
Leis, vereador Vagner da Viação (PP).  

O leitor também ficará informado sobre os principais assuntos explanados pelos 
vereadores durante as sessões plenárias. Além, das discussões que impactam 
diretamente a vida de cada morador, como por exemplo, projetos de lei do Executivo, 
tramitados em regime de urgência na Casa de Leis, e aprovados. 

Já na Tribuna Livre a pastora e coordenadora do Grupo Missionário de Mulheres da 
Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) do Paraná, Sumaia Gharib Dicalo falou sobre 
o movimento “Outubro Rosa”. O Informativo é feito para que, você eleitor continue 
sempre bem informado sobre o trabalho realizado pelo Poder Legislativo Municipal.

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 escolha e a posse da Mesa Diretora dos vereadores mirins 
eleitos pelo Programa Parlamento Jovem 2022, ocorreu no 
dia 04 de outubro, no plenário da Câmara Municipal de 
Colombo. A ação é uma iniciativa da Escola Judiciária do 
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em parceria 
com as Casas Legislativas. 

Conduzidos pelo diretor da Escola do Legislativo da CMC, 
Gabriel Marcondes de Moura, os vereadores mirins elegeram 
a Mesa Diretora composta por presidente, vice-presidente e 
secretários, conforme as regras previstas no Regimento 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Vereadores Mirins: eleita a 
nova Mesa Diretora 2022  

Composta por presidente, vice-presidente e secretários, conforme as regras 
previstas no Regimento Interno (RI) da Câmara Municipal de Colombo  

Interno (RI) da Câmara Municipal de Colombo. Na oportunidade, 
uma única chapa (“Pela Vida e o Futuro”) foi registrada.
 
Presenças: Estiveram presentes os jovens mirins eleitos das 
Escolas Estaduais Cívicos Militares Dom João Bosco e Rui 
Barbosa. O encontro foi acompanhado pela professora 
Andrelina Gonzaga Oliveira, pela diretora auxiliar do Colégio 
Dom João Bosco, Viviane Brunoro, pela diretora do Colégio Rui 
Barbosa, Sibele Ianoski e pela secretária do Colégio Rui 
Barbosa, Estér Diana Oliveira Vidal. 

Escolha e posse da Mesa Diretora 
dos vereadores mirins eleitos pelo 
Programa Parlamento Jovem 2022.

A CMC contou com a presença 
dos vereadores mirins eleitos das 
Escolas Estaduais Cívicos Militares 
Dom João Bosco e Rui Barbosa. 
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Sobre o Projeto Vereador Mirim
 
Vale lembrar que o Projeto Vereador Mirim tem 
por objetivo o exercício da cidadania e despertar 
nos estudantes o interesse pela participação 
política e pelo processo democrático. Os jovens 
ficarão à frente do cargo pelo mandato de um 
ano e, nesse período, terão a oportunidade de 
conhecer mais sobre a organização política do 
município, a função do Legislativo Municipal e as 
atribuições dos parlamentares. Ao término do 
mandato, os estudantes elaborarão uma 

Câmara de Colombo presta 
homenagem pelo Dia Nacional 
do Vereador  

proposta de melhorias para a escola e o bairro, 
que será apresentada ao Legislativo colombense. 

Mesa Diretora Constituída: 

Vereadores - Cargos
 
Gilson Alessandro dos Santos - Presidente 
Alice Silveira de Oliveira - Vice-Presidente 
Anubia Lucas dos Santos - 1ª Secretária 
Carlos Eduardo Soares - 2º Secretário 
Mateus Bueno dos Santos - 3º Secretário 

Composta por presidente, vice-presidente e secretários, conforme as regras Ainda 
na sessão plenária, 13 indicações foram apresentadas pelos parlamentares  

O presidente da Casa de Leis, vereador Vagner 
da Viação (PP), fez a entrega de uma placa e um 
diploma de congratulação a todos os vereadores 
da atual Legislatura (2020-2024). 
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Tribuna Livre traz temática ligada 
ao mês de conscientização sobre o 
câncer de mama      

Pastora e coordenadora do Grupo Missionário de Mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular 
(IEQ) do Paraná, Sumaia Gharib Dicalo falou sobre o movimento “Outubro Rosa” 

O presidente da Casa de Leis, vereador Vagner da 
Viação (PP), fez a entrega de uma placa e um 
diploma de congratulação a todos os vereadores 
da atual Legislatura (2020-2024), como 
homenagem do Poder Legislativo, pela passagem 
do Dia Nacional do Vereador, comemorado 
anualmente, no dia 1º de outubro. A data é uma 
homenagem à atuação dos parlamentares que 
se dedicam ao desenvolvimento das cidades e 
foi instituída no país pela Lei federal nº 7.212, de 
11 de julho de 1984. 

Pequeno Expediente 

No Pequeno Expediente da sessão ordinária 
realizada, no dia 4 de outubro, no plenário da 
CMC, o vereador Anderson Prego (PT) falou sobre 
as eleições e sua candidatura. “Aproveito esse 
momento para parabenizar o vereador Cezinha 
Heua pelos votos conquistados como candidato 
a deputado estadual. Fiz uma boa campanha e 
as pessoas acreditaram na minha forma de fazer 
política. Agradeço os 11.032 votos recebidos, 
em mais de 300 cidades do estado do Paraná. 
Fico grato também às lideranças conhecidas e 
desconhecidas e todo o apoio recebido nesse 
período. Tive como pauta as necessidades do 
nosso município, com o sonho de conseguir 
trazer recursos para a cidade”. 

“Foram muitas as dificuldades, mas nunca deixei de 
confiar e acreditar. A fé tem papel fundamental. Você olha 
diante da dificuldade e até desanima. Sempre digo e 
destaco a importância do diagnóstico precoce. Devemos 

Proposituras divulgadas 

Após a leitura da pauta, foram divulgadas 
algumas proposituras. O Projeto de Resolução 
03/2022, de autoria da Mesa Diretora, dispõe 
sobre a Escola do Legislativo da Câmara Municipal 
de Colombo e revoga a Resolução 094/2015. 
Também iniciaram tramitação na CMC dois 
projetos de lei. Oriundo do Poder Executivo, o PL 
30/2022 estima a receita e fixa a despesa para o 
exercício de 2023. A segunda proposta, elaborada 
pelo vereador Osmair Possebam (REDE), refere-
se ao Projeto de Lei do Legislativo 1064/2022 
que declara de utilidade pública a Fundação 
Nadar. 

Ainda na sessão plenária, 13 indicações foram 
apresentadas pelos vereadores. Em suas 
explicações pessoais, os vereadores enalteceram 
a iniciativa, a organização e sensibilidade da 
Prefeitura Municipal em realizar o 1° Festival 
Infância Feliz de Colombo. São mais de 50 
espetáculos programados com datas exclusivas 
para as escolas e outras para o público em geral. 
O primeiro espetáculo do Circo Zanchettini 
aconteceu no dia 7. 

nos tocar e nos conhecer por amor. O câncer tem cura, 
mas precisamos ter a prevenção e o diagnóstico precoce”, 
enfatizou Pastora e coordenadora do Grupo Missionário 
de Mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) do 
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Paraná, Sumaia Gharib Dicalo e acrescentou. “Devemos 
nos tocar por amor. O câncer tem cura, mas precisamos ter 
a prevenção e o diagnóstico precoce”. 

O espaço na tribuna livre para falar sobre o movimento 
Outubro Rosa foi oportunizado durante a sessão ordinária, 
no dia 18 de outubro, na Câmara Municipal de Colombo - 
para Sumaia Gharib Dicalo. A convidada falou sobre o 
movimento “Outubro Rosa”, atendendo ao convite feito 
pelo vereador Pastor Carlinhos (PP). 
Na ocasião, a pastora aproveitou o momento e relatou a 
sua experiência e a cura do câncer de mama por duas 
vezes, aos 26 e 36 anos de idade. “Quando eu fui 
acometida pelo câncer, tinha três filhos pequenos. É uma 
caminhada árdua. Naquela época, aos 26 anos de idade, 
os médicos não tinham me dado muita esperança 
dizendo o quanto era agressivo. O tratamento não era tão 
avançado como está atualmente. Não foi fácil a caminhada, 
fazer a cirurgia e as sessões de quimioterapia e 
radioterapia”, comentou. 
Após 10 anos, quando diagnosticada novamente com a 
doença, Sumaia atravessou uma fase difícil em sua vida. 
“Aos 36 anos, enfrentei uma nova batalha 
contra o câncer de mama. Fiz o exame e o 
médico constatou um nódulo que eu não 
havia percebido. Essa segunda situação foi 
muito mais difícil do que a primeira. Eram 
dois cânceres diferentes na mesma mama 
e muito mais agressivos. Meu diagnóstico 
foi de que eu não iria sobreviver, mas hoje 
estou aqui contando o meu testemunho”. 
Os vereadores Anderson Prego (PT), 
Fabinho Bugalski (PSD) e Pastor Carlinhos 
(PP) citaram a importância de as pessoas 
em tratamento poderem contar com o 
apoio dos amigos, familiares e da religião e 
o relato de quem já passou pela doença, 
como é o caso da Sumaia. 

Sobre a campanha Outubro Rosa  

Outubro Rosa é uma campanha internacional que visa ao 
estímulo à luta contra o câncer de mama, e, mais 
recentemente, os outros cânceres femininos, como o de 
colo de útero e vaginal. A ação iniciou-se em 1997, nos 
Estados Unidos, e foi ganhando movimento e 
fortalecimento na conscientização sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. No 
Brasil, a iniciativa chegou em 2002. O tumor é o segundo 
mais incidente em mulheres e o de maior mortalidade das 
brasileiras. O câncer de mama tirou a vida de cerca de 16 
mil mulheres em 2019 e, somente em 2021, foram 
detectados no país 66.280 novos casos da doença, 
segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Apesar de 
a campanha ser mais direcionada às mulheres, o câncer 
de mama também acomete homens, porém é raro, 
representando apenas 1% do total de casos da doença. A 
média é de um homem a cada 15 mulheres. Nas mulheres, 
corresponde a 29,7% do total de cânceres no público 
feminino. Mais informações podem ser obtidas no site do 
movimento. 

Vereadores citaram a importância de as pessoas 
em tratamento poderem contar com o apoio dos 
amigos, familiares e da religião e o relato de quem 
já passou pela doença. 
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Período de Pauta – Em segundo período de pauta está o 
PL do Executivo 30/2022 que estima a receita e fixa a 
despesa para o exercício de 2023. 

Divulgação – Três novos projetos do Executivo Municipal 
iniciaram tramitação na CMC, sendo que dois deles foram 
aprovados em plenário para tramitação em regime de 
urgência (PLs 39/2022 e 40/2022). O PL 38/2022 
autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao orçamento 
geral do corrente ano, crédito adicional suplementar. Outra 
proposta (PL 39/2022) dispõe sobre a autorização de 
parcelamento dos débitos da Colombo Previdência com o 
Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP. Já o PL 
40/2022 autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao 
orçamento geral do corrente ano, crédito adicional 
especial. 

O presidente do Legislativo, Vagner da Viação 
(PP), destacou a importância das demandas 
enviadas pelo Poder Executivo. “Esses projetos 
apreciados nessas sessões extraordinárias 
seguem para o nosso gestor municipal possa 
fazer a execução dessas proposituras”, disse o 
parlamentar. 

As duas sessões extraordinárias aconteceram no 
dia 21 de outubro, e na pauta constou a 
deliberação de duas importantes matérias 
provenientes do Executivo Municipal. Durante o 
encontro, no Plenário da Câmara Municipal, os 
vereadores colombenses aprovaram em dois 
turnos de discussão e votação. Os projetos de lei 
seguem para sanção da Prefeitura Municipal. 

Votação Única – Aprovado em votação única, o Projeto de 
Decreto Legislativo 111/2022 autoriza o Prefeito 
Municipal, Helder Luiz Lazarotto, a ausentar-se do 
município e do país. 

Emendas – Ainda na sessão ordinária, foram divulgadas 
duas emendas aditiva e supressiva ao PL do Executivo 
34/2022. Ambas as proposituras são de autoria do 
vereador Professor Roger (Republicanos). 

Indicações – Foram elaboradas sete indicações que 
foram encaminhadas aos órgãos competentes para que 
as devidas providências sejam tomadas.  

Dois projetos de lei do Executivo, tramitados em 
regime de urgência na Casa de Leis, foram 
aprovados 
  
O PL 39/2022 dispõe sobre a autorização de 
parcelamento dos débitos da Colombo 
Previdência com o Programa de Integração Social 
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
– PIS/PASEP. A outra proposta (PL 40/2022) 
autoriza o Executivo Municipal a abrir junto ao 
orçamento geral do corrente ano, crédito 
adicional especial. Mais informações estão 
disponíveis em Edital das Sessões.   

Emenda – Na primeira sessão extraordinária, foi 
divulgada a emenda modificativa ao PL do 

Câmara Municipal aprova 
projetos de lei do Executivo   

Nas sessões extraordinárias constou a deliberação de duas importantes matérias provenientes do 
Executivo Municipal  
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Executivo 38/2022, de iniciativa do vereador 
Professor Roger (Republicanos), que autoriza o 
Executivo Municipal a abrir junto ao orçamento 
geral do corrente ano, crédito adicional 
suplementar. 

Na justificativa da propositura, o vereador autor 
esclarece que “foi encaminhado ofício pelo 
Diretor Superintendente e Analista Contábil da 
Autarquia Colombo Previdência, alterando os 
valores do superavit financeiro e da anulação 
parcial de dotações orçamentárias”. 

Os vereadores colombenses aprovaram em dois 
turnos de discussão e votação - os projetos de lei 
seguem para sanção da Prefeitura Municipal. 

“Uma das grandes honrarias concedidas pela Câmara, 
as moções de louvor simbolizam o nosso 
reconhecimento pela excelência dos serviços 
prestados à nossa cidade. Os espetáculos do Circo 
Zanchettini mostram a arte circense, renovando a 
esperança de novos tempos”, salientou o presidente 
da CMC, vereador Vagner da Viação (PP) sobre a 
importância da homenagem à instituição.
 
Durante a 36ª sessão ordinária do ano promovida, no 
dia 25 de outubro, a Câmara Municipal de Colombo 
concedeu a Moção de Louvor 05/2022 ao Circo 
Zanchettini, “pelo excelente trabalho realizado no 1º 
Festival Infância Feliz, ocorrido durante o mês de 
outubro no município”. Proposta por todos os 
vereadores colombenses, a propositura foi aprovada 
por unanimidade pela Casa Legislativa. Ainda contou 
com um projeto de Lei do Executivo Municipal - a 
proposta de abertura de crédito adicional suplementar 
solicitado pela Prefeitura Municipal. 

Além da primeira discussão e votação do PL do 
Executivo 38/2022 e Emenda Modificativa, de autoria 
do vereador Professo Roger (Republicanos). A medida 
altera o orçamento municipal e autoriza o Poder 
Executivo a abrir junto ao orçamento geral do corrente 
ano, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.321.000. De acordo com a justificativa do projeto, 
“essas alterações se fazem necessárias e tem a 
finalidade de realizar uma maior adequação ao 
Instituto Previdenciário, a realidade vivida nestes 
últimos meses de atividade operacional”. 

Indicações: Ainda na sessão ordinária, foram 
apresentadas diversas indicações que reforçam as 
ações da Casa do Povo na atuação em benefício das 
comunidades e pelo atendimento de suas demandas 
prioritárias. Vale destacar que os requerimentos e as 
indicações submetidas e aprovadas pelo Plenário 
podem ser acatadas ou recusadas pelo Poder 
Executivo Municipal. 

CMC vota crédito adicional 
suplementar  

Ainda durante a sessão teve votação única de Moção de Louvor ao Circo Zanchettini 
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“Esse momento é especial para a Casa de Leis. Os 
vereadores podem manifestar esses votos de 
congratulações as pessoas que realmente fazem a 
diferença no município e que contribuem para que 
Colombo possa avançar e se desenvolver a cada dia. 
Cada um hoje aqui homenageado foi agraciado pelos 
vereadores e pelo município. Vocês realmente fazem 
a diferença!”, enalteceu o presidente da CMC, vereador 
Vagner da Viação (PP). 

Foram entregues 34 diplomas de votos de 
congratulações - na Câmara Municipal de Colombo, no 
dia 26 de outubro. Em sessão extraordinária, 
vereadores homenagearam e reconheceram aqueles 
que fizeram e fazem a diferença no município.  

Propostos pelos parlamentares, esses requerimentos 
são registrados e aprovados durante as sessões 
ordinárias realizadas na Casa Legislativa.  

Na ocasião, realizaram as homenagens os vereadores 
Vagner Brandão (PP), Dolíria Strapasson (PSD), 
Anderson Prego (PP), Pastor Carlinhos (PP), Renato da 
Farmácia (DEM), Sidinei Campos (DEM), Fabinho 
Bugalski (PSD), Osmair Possebam (Rede), Evandro 
França (Republicanos) e Giovani Strapasson (PTB). 
 
Todas as homenagens, assim como as demais 
sessões plenárias, reuniões das comissões temáticas 
e audiências públicas ficam disponíveis e podem ser 
acompanhados pelo canal da Câmara Municipal de 
Colombo no YouTube. 

Votos de congratulações são 
entregues pelos parlamentares 

A iniciativa é uma forma de e homenagear e reconhecer aqueles que 
fizeram e fazem a diferença no município  

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.  

Projeto de Lei do Executivo Municipal - a proposta 
de abertura de crédito adicional suplementar 
solicitado pela Prefeitura Municipal. 

A reunião, realizada no plenário da Casa Legislativa 
contou com a presença dos vereadores propositores, 
homenageados, com seus amigos e familiares, 
autoridades e comunidade colombense. 


