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EDITORIAL

2 www.camaracolombo.pr.gov.br

Dois mil e vinte dois foi um ano de muito trabalho para o Poder Legislativo 
Municipal. A Câmara Municipal de Colombo promoveu audiências e sessões - com 
temas importantes, que envolveram a vida dos cidadãos colombenses - assuntos 
debatidos intensamente pelos vereadores. Os representantes desta casa legislaram 
firmes sobre as leis e atuaram ativamente em fiscalizações e análises de projetos 
protocolados.  

Neste mês de dezembro, a nova composição da Mesa Diretora foi definida. O 
vereador Vagner da Viação foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Colombo, 
para o biênio 2023-2024. O quarto mandato (2017-2018; 2019-2020 e 2021-2022) 
consecutivo à frente da CMC, além de cumprir o seu terceiro mandato consecutivo 
como parlamentar. As atenções dos vereadores foram voltadas também para eleição 
dos membros e os suplentes que compõem as Comissões Permanentes da Casa de 
Leis, para o biênio 2023-2024.  

E, após um ano de intensa movimentação, com muitas discussões, votações de 
projetos e reuniões de comissões o Poder Legislativo entrará em recesso e volta 
em fevereiro de 2023.  No recesso parlamentar, todos os trabalhos administrativos 
da Câmara Municipal de Colombo continuam em funcionamento. É para levar e 
aproximar de você, colombense - todo esse trabalho desenvolvido pelos vereadores 
que este informativo existe! Em 2023 continuaremos aqui para te manter informado 
e atualizado sobre as ações realizadas pelo nosso legislativo. E, sempre, com lisura, 
responsabilidade e transparência dos atos públicos que passam pela CMC.  

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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Em primeira votação, a proposta de lei do Executivo sobre a 
criação do Conselho Municipal para a Promoção da Igualdade 
Racial no município (PL do Executivo 43/2022 e emendas) foi 
aprovada pelo Legislativo Municipal - durante a sessão 
extraordinária, realizada no dia 05 de dezembro. A reunião 
também teve como objetivo a apreciação de importantes 
proposições enviadas pelo Poder Executivo e Legislativo 
Municipal. 

Outras quatro proposições passam pelo primeiro turno. Uma 
delas, de iniciativa do vereador Osmair Possebam (Rede), 
declara de utilidade pública a Associação Nadar Colombo (PL 
do Legislativo 1.064/2022 e emendas). Outra importante 
matéria em pauta, o PL do Executivo 44/2022 dispõe sobre 

www.camaracolombo.pr.gov.br

Câmara aprova em primeira 
votação a criação do Conselho 
Municipal para a Promoção da 
Igualdade Racial  

Presidente da CMC, vereador Vagner da Viação (PP), convocou uma sessão 
extraordinária para apreciação de importantes proposições enviadas pelo 
Poder Executivo e Legislativo Municipal 

alterações nos anexos I e II da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) do município para o exercício de 2023. Destaque 
também para o PL do Executivo 45/2022 que dispõe sobre 
alterações nos anexos I e II para o exercício de 2023 do Plano 
Plurianual (PPA) do período 2022 a 2025, expresso em 
normas, objetivos e principais metas a serem observadas 
pelas Unidades da Administração Direta, Fundos do Poder 
Executivo, Autarquia Colombo Previdência e pelo Poder 
Legislativo do município. 

Ainda em primeiro turno de discussão e votação, o PL do 
Executivo 47/2022 visa autorizar o Executivo Municipal a 
abrir junto ao orçamento geral do corrente ano, crédito 
adicional suplementar.  

Ainda em primeiro turno de discussão e votação, está o 
PL do Executivo 47/2022, que visa autorizar o Executivo 
Municipal a abrir junto ao orçamento geral do corrente 
ano, crédito adicional suplementar.
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O Legislativo Municipal realizou no dia 13 de dezembro, a 
43ª sessão ordinária de 2022 - presidida pelo presidente 
da CMC, vereador Vagner da Viação (PP). Na ocasião, com 
o aval do Plenário, dois projetos de lei protocolados pelo 
Poder Executivo foram aprovados em segunda fase de 
discussão e votação. Entre eles o PL 48/2022 que 
estabelece prazo de validade para as certidões negativas 
de débitos municipais. Já o PL 49/2022 autoriza o 

Executivo Municipal a abrir junto ao orçamento geral do 
corrente ano, crédito adicional suplementar para reforço 
de dotação orçamentária. É importante destacar que a 
sua abertura não se dá de forma livre e irrestrita, pois há a 
necessidade de indicação do recurso e de uma justificativa 
para sua abertura. A vigência é restrita ao exercício em que 
haja sua autorização.  

O Plenário da Câmara Municipal de Colombo 
apreciou e deliberou diversos itens inscritos na 
pauta da Ordem do Dia.   

Validade para as certidões 
negativas de débitos 
municipais e crédito adicional 
suplementar são aprovados          

Com o aval do Plenário, dois projetos de lei protocolados pelo Poder Executivo foram aprovados em 
segunda fase de discussão e votação 
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CMC avalia projeto de concessão 
do Serviço de Transporte Escolar    

Última sessão ordinária de 2022: 
entre os projetos apreciados em 
plenário está o Junho Vermelho   

Proposta visa alterar a legislação para que seja estendido o prazo de 
validade das permissões por mais um ano  

Aprovada, em primeira votação, a proposta que institui o Junho Vermelho 
visa incentivar e promover campanhas de doação de sangue em Colombo 

Ocorreu no dia 19 de dezembro, a sessão extraordinária 
presidida pelo vereador Osmair Possebam (primeiro-
secretário). Na ocasião, o PL do Executivo 51/2022, 
aprovado pelos parlamentares para tramitação na Casa de 
Leis em regime de urgência, foi divulgado durante a 
reunião. A matéria trata da alteração de disposições da Lei 
Municipal 1563/2020 em relação ao prazo de validade 
das concessões do serviço de transporte escolar. De 
acordo com a justificativa apresentada pelo Poder 
Executivo, o prazo previsto na lei está em vias de se esgotar 
e, ainda não houve sucesso em processo de licitação que 
pudesse suprir de forma integral e definitiva a questão em 
discussão. 

Assinada pelo prefeito Helder Lazarotto (PSD), a justificativa 
da mensagem diz “impõe-se que seja alterada a legislação, 
elastecendo-se o prazo de validade das permissões por 
mais um ano, ou até que o poder público concedente 
realize um novo procedimento licitatório”. 

A sessão extraordinária foi presidida pelo vereador 
Osmair Possebam (primeiro-secretário). 

Além disso, o PL que institui o Junho Vermelho - 
passará a constar no calendário oficial de eventos 
do município. 
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Membros das Comissões 
Permanentes são eleitos 

A Casa de Leis conta com cinco comissões formadas pelos vereadores; sendo cada uma 
composta por um presidente, membros e suplentes  

de impostos para templos religiosos. Também em primeiro 
turno, os parlamentares apreciaram o PL do Executivo 
41/2022 que altera disposições da Lei nº 1137/2009 
que disciplina o pagamento de despesas pelo regime de 
adiantamento no município. Junho Vermelho: Ainda na 
Ordem do Dia, foi aprovado, em primeira votação, o PL 
953/2021 que institui o Junho Vermelho no município. A 
propositura, sugerida pelo vereador Joel Bueno (Rede), 
objetiva incentivar e promover campanhas de doação de 
sangue na cidade.  Além disso, a proposta passará a 
constar no calendário oficial de eventos do município de 
Colombo. 

A 44ª sessão plenária realizada no dia 20 de dezembro, 
pelo Parlamento colombense foi à última reunião 
deliberativa ordinária do ano legislativo. A Câmara 
Municipal de Colombo entra em período de recesso 
parlamentar.  Na Pauta, em primeira discussão, esteve o 
PL do Executivo 14/2022 que dispõe sobre o Plano Diretor 
Participativo municipal de Colombo. A matéria pretende 
ser o instrumento legal de orientação do desenvolvimento 
urbano do município para os próximos 10 anos.  
 
Imunidade de impostos para templos religiosos: Para ser 
apreciado em primeira fase de análise pelo Plenário, 
esteve o PL do Executivo 37/2022 que trata da imunidade 

O Poder Legislativo de Colombo elegeu durante a sessão 
plenária - os membros e os suplentes que compõem as 
Comissões Permanentes da Casa de Leis, para o biênio 
2023-2024, no dia 22 de dezembro. Vale lembrar, que a 

Câmara Municipal conta com seis comissões, formada 
por cinco integrantes, sendo um presidente, quatro 
membros e dois suplentes. 

As novas composições das Comissões 
Permanentes da Câmara Municipal de Colombo 
para a segunda metade da 18ª Legislatura (biênio 
2023-2024) foram definidas
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Presidente: Dolíria Londregue Strapasson (Vereadora 
Dolíria Strapasson) – PSD                 
Membros: Anderson Ferreira da Silva (Vereador Anderson 
Prego) – PT, José Osmair Possebam (Vereador Osmair 
Possebam) – REDE, Odorico Giovani Strapasson (Vereador 
Giovani Strapasson) – PTB e Vitalino Camilo de Leris 
(Vereador Vital Cabeleireiro) – PTC 
Suplentes: Nivaldo Paris (Vereador Nivaldo JNP) – PDT e 
Rodrigo Marcel Coradin (Vereador Rodrigo Coradin) – PTC 

COMISSÃO DE DEFESA DO CIDADÃO E 
SEGURANÇA PÚBLICA
 
Presidente: Roger Rodrigues Germiniano (Ver. Professor 
Roger) – REPUBLICANOS 
Membros: José Aparecido Gotardo (Ver. Ratinho Gotardo 
– Em exercício: Fabiano Lisboa Bugalski – Fabinho 
Bugalski) – PSD, Nivaldo Paris (Vereador Nivaldo JNP) – 
PDT, Paulo Cezar Heua (Vereador Cezinha Heua) – UNIÃO e 
Rodrigo Marcel Coradin (Vereador Rodrigo Coradin) – PTC 
Suplentes: Dolíria Londregue Strapasson (Vereadora 
Dolíria Strapasson) – PSD e Sidinei Campos de Oliveira 
(Vereador Sidinei Campos) – UNIÃO 

A composição das Comissões Permanentes para o 
próximo biênio (2023-2024) ficou com a seguinte 
formação: 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Presidente: Anderson Ferreira da Silva (Vereador Anderson 
Prego) – PT 
Membros: Carlos Izidoro de Souza (Vereador Pastor 
Carlinhos) – PP, Evandro Luiz França (Vereador Evandro 
França) – REPUBLICANOS, Marcos Antonio da Silva 
(Vereador Marcos Dumonte) – PL e Sidinei Campos de 
Oliveira (Vereador Sidinei Campos) – UNIÃO 
Suplentes: Rodrigo Marcel Coradin (Vereador Rodrigo 
Coradin) – PTC e Roger Rodrigues Germiniano (Vereador 
Professor Roger) – REPUBLICANOS 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E 
ORÇAMENTOS 

Presidente: Rodrigo Marcel Coradin (Vereador Rodrigo 
Coradin) – PTC 
Membros: Joel Bueno da Rocha (Vereador Joel Bueno) – 
REDE, Marcos Antonio da Silva (Vereador Marcos 

Câmara Municipal conta com seis comissões, 
formada por cinco integrantes, sendo um 
presidente, quatro membros e dois suplentes. 
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Após um ano de intenso trabalho, as atividades 
parlamentares da Câmara Municipal de Colombo 
estarão suspensas e voltam em fevereiro de 2023, 
quando inicia a 3ª Sessão Legislativa da 18ª 
Legislatura (2021-2024).  É um período em que todas 
as atividades regimentais do Legislativo ficam 
suspensas. 

Trabalhos administrativos da Câmara 
Municipal de Colombo continuam em 
funcionamento  

No recesso parlamentar, todos os trabalhos 
administrativos da Câmara Municipal de Colombo 
continuam em funcionamento. Porém, o recesso 

administrativo ocorre, oficialmente, de 23 de 
dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, conforme 
Portaria 105/2022, que regulamenta o expediente da 
CMC em 2022.  

A partir do dia 1º de janeiro, a Mesa Diretora - com os 
novos membros eleitos - estará à frente da gestão 
administrativa e da coordenação dos trabalhos 
legislativos da CMC. Todas as Casas Legislativas do 
Brasil também permanecem com os trabalhos 
parlamentares suspensos no mesmo período. O 
recesso parlamentar foi estabelecido pela Constituição 
Federal e é um instituto comum aos regimes 
democráticos em todo mundo. 

CMC entra em recesso 
parlamentar e volta em 
fevereiro de 2023 

Sessões plenárias e as reuniões das comissões temáticas estarão suspensas; já os trabalhos 
administrativos continuam em funcionamento 

Já o recesso administrativo ocorre, oficialmente, 
de 23 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 
2023, conforme Portaria 105/2022. 


