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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013/2014 

 

 "Sonho que se sonha só. 
É só um sonho que se sonha só. 

Mas sonho que se sonha junto é realidade!"  
(Raul Seixas) 

 

É com muito orgulho que cumprimos os compromissos assumidos. Nestes dois anos 

de mandato tivemos lutas enormes e conseguimos avançar na busca por um município melhor para 

todas e todos. Logo abaixo você terá acesso à prestação de contas do que desenvolvemos de 

trabalho nestes dois primeiros anos de mandato, ano de 2013 e 2014. 

 

 

A) PROJETOS DE LEIS 

1 – Projeto de Lei Nº 685/2013 - Institui o Centro de Apoio e Atendimento ao idoso "Vovó e Vovô 

Colombense" no âmbito do município de Colombo, e dá outras providências.  

 

2 - Projeto de Lei Nº 695/2013 - Cria o Programa de Envelhecimento Saudável e Ativo, como política 

pública municipal permanente e dá outras providências.  

  

3 - Projeto de Lei Nº 696/2013 - Estabelece diretrizes para a Política Municipal de Prevenção e 

Combate do Trabalho Infantil e dá outras providências.  

 

4 - Projeto de Lei Nº 697/2013 - Institui o Plano Municipal de Políticas Públicas de Juventudes e dá 

outras providências. 

 

5 - Projeto de Lei Nº ____/2013 - Institui no Município de Colombo a “Urna do Povo” e dá outras 

providencias. 
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6 - Projeto de Lei Nº ____/2013 - Determina que o Poder Executivo municipal encaminhe 

mensalmente à Câmara de Vereadores de Colombo cópia dos processos licitatórios e dá 

providências.  

 

7 - Projeto de Lei Nº 709/2013 - Denomina logradouro público do Município de Colombo de Travessa 

Padre Rafael Busato.   

 

8 - Projeto de Lei Nº 717/2013 - Autoriza o cadastramento e mapeamento das nascentes d’água nas 

áreas urbanas e rurais do Município de Colombo e dá outras providências.  

  

10 - Projeto de Lei Nº ____/2013 - Estipula programa de recolhimento do entulho, e dá providências.  

  

11 - Projeto de Lei Nº ____/2013 - Dispõe sobre o combate ao racismo no município de Colombo e 

dá outras providências.  . 

 

12 - Projeto de Lei Nº 726/2014 - Dispõe sobre a criação da “Semana Municipal das Juventudes” e 

dá outras providências. 

 

13 - Projeto de Lei Nº ____/2014 - Dispõe sobre a aplicação de penalidades à prática de "assédio 

moral" nas dependências da Administração Pública Municipal Direta e Indireta por servidores 

públicos municipais. 

 

14 - Projeto de Lei Nº ____/2014 - Institui o Passe Livre no sistema de transporte coletivo por ônibus 

no Município de Colombo para estudantes. 

 

 

B) EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

1 - Projeto de Emenda à Lei Orgânica, que “Altera o inciso I do Art. 129, o título do capítulo X e o 

caput do Art. 163 e Art. 164 da Lei Orgânica do Município de Colombo” e inclui o termo jovem na Lei 

Orgânica do Município de Colombo.  
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2 – Projeto de Emenda à Lei Orgânica, a qual propõe o fim do Voto secreto para eleição da Mesa 

diretora da Câmara Municipal de Colombo, quanto a perda de mandato dos parlamentares, bem 

como vetos do(a) Prefeito(a), como também sobre as deliberações das contas do Poder Executivo e 

da Presidência da Câmara, tornando-as abertas. 

 

C) EMENDAS DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 

1 - LDO/2014 Nº 06/2013 - EMENDA 01 - Realizar convênio com entidades Filantrópicas, ONGs e 

Hospitais, com objetivo de garantir o atendimento humanizado de usuário de drogas.  

 

2 - LDO/2014 Nº 06/2013 - EMENDA 02 - construir uma Campanha de enfrentamento ao racismo 

institucional no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

3 - LDO/2014 Nº 06/2013 - EMENDA 03 - Instituir o Programa Autonomia e Emancipação da 

Juventude, que prevê metas de aprimoramento das políticas juvenis, articulado com as demais 

políticas e ações do Governo Estadual e Governo Federal, com o objetivo de superar as 

desigualdades, ampliar a participação social e oferecer mecanismos de desenvolvimento autônomo 

e emancipatório dos jovens. 

 

4 - LDO/2014 Nº 06/2013 - EMENDA 04 - Melhorar a participação popular nas políticas da 

Juventude através de representação no Conselho Municipal de Juventude. 

 

5 - LDO/2014 Nº 06/2013 - EMENDA 05 - Instituir o Plano de Prevenção à Violência o extermínio 

contra as Juventudes, especialmente contra a juventude Negra.  

 

D) EMENDAS AOS DIVERSOS PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO 

 

1 – Projeto de Emenda à Lei do Executivo Nº 13/2014 - Cria o Fundo Municipal de Habitação de 

Interesse Social (FMHIS) e o Conselho Gestor do FMHIS; 
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2 - Projeto de Emenda à Lei do Executivo Nº14/2014 - ADICIONA-SE o art. 2º ao Projeto de lei do 

Executivo nº 014/2014, com seguinte redação: “Art. 2º. A implantação deverá se efetivar, no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) meses, sob pena de revogação da doação do imóvel ao Governo do 

Estado Paraná para construção da Delegacia Cidadã.” 

 

3 - Projeto de Lei 016/2014, que trata do Estatuto dos Servidores apresentamos 8 (oito) Emendas, 

que melhoram a condição efetiva de  trabalho dos servidores, no que pese os direitos e deveres na 

administração pública municipal; 

 

4 - Projeto de Lei 017.2014, que trata do Plano de Cargos, Carreira e salários (PCCV), 

apresentamos 12 (doze) emendas que melhoram o salários e as carreiras dos servidores(as) de 

Colombo.   

 

E) PROJETO DE EMENDA DE REGIMENTO 

1 - Mudança do horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal para terças-feiras, às 19h. Visa 

garantir o acesso dos cidadãos na Câmara de Vereadores, bem como garantir a participação 

popular e controle social.  

 

F) 145 INDICAÇÕES DE SERVIÇOS RELEVANTES 

Quando as sugestões de medidas de interesse público não podem ser formalizadas através de 

projetos de Lei, os parlamentares se servem das indicações, endereçando-as aos órgãos 

competentes. 

 

2014 

843/14 Estudos para viabilizar a elaboração do plano municipal de mobilidade urbana; 

835/14 Realizar licitação para inicio das obras pavimentação asfáltica na Rua Princesa Izabel, trecho 
da Rua Tunísia até a Rua Da Pedreira, localizado no bairro Jardim Santa Úrsula; 

834/14 Realizar licitação para inicio das obras pavimentação asfáltica na Rua Princesa Izabel, trecho 
da Rua Tunísia até a Rua Gustavo Kabitschke, localizado no bairro Alto da Cruz III; 
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801/14 Estudos para viabilizar revitalização das escadarias de acesso ao bairro Maracanã e ao 
Terminal Metropolitano do Maracanã, respeitando a lei de acessibilidade; 

800/14 Instalação de rede coletora de esgoto nas seguintes ruas do bairro Alto da Cruz: Somália, 
Getúlio Vargas, Madagascar, Egito, Marrocos, São Pedro, Rodesia, Princesa Isabel, Evaldo 
Kabitschke, Líbia e Tunísia; 

799/14 Realização da licitação para início das obras pavimentação asfáltica na Rua Antonio Frazão, 
localizada no São Gabriel; 

798/14 Realização de licitação para início das obras de pavimentação asfáltica na Rua Maringá, 
localizados no Guaraituba; 

789/14 Realização da licitação para início das obras pavimentação asfáltica na Rua Atenas, 
localizada no bairro Rio Verde; 

788/14 Realização da licitação para início das obras pavimentação asfáltica na Avenida Londres, 
trecho da Rua Gustavo Kabitschke até a Rua Somália; 

787/14 Realização de licitação para início das obras de pavimentação asfáltica nos seguintes 
logradouros: Gregório de Matos, Minas Gerais, México, Travessa São Paulo, e Tailândia, localizados 
no bairro Campo Pequeno; 

735/14 Estudo para implantação de aulas de contra turno escolar no Ginásio de Esportes Marcelo 
Chiquiti no São Gabriel; 

734/14 Estudo para fazer cessão de terreno ao lado da Escola Municipal Heitor Vila Lobos que hoje 
é uma cancha abandonada, a fim de ampliar a Escola e o Centro de Atendimento Especializado em 
Deficiência Auditiva e Visual (CAEDAV); 

730/14 Estudos para execução de um censo populacional de animais no município de Colombo; 

729/14 Garantir a cessão do terreno do Colégio Estadual Vereador Raulino Costa Curta ao Estado 
para a construção de quadra poliesportiva; 

720/14 Estudo para viabilizar a implantação de garagem anexa a Secretaria de Obras e Viação, no 
bairro Guaraituba para abrigar as máquinas que realizam o serviço de patrolar e colocação de 
saibro; 

712/14 Estudo para realizar a municipalização do trânsito e criação de conselho municipal de 
trânsito; 

710/14 Estudos para formação de parceria com a Universidade Federal do Paraná – UFPR, para 
execução no município de Colombo, do projeto controle de zoonoses e educação em guarda 

 

 

 6 

responsável em Curitiba e região metropolitana, idealizado pelo curso de medicina veterinária desta 
mesma universidade; 

704/14 Estudo para viabilizar a construção do prédio próprio para o centro de convivência da Pessoa 
Idosa na região do Rio Verde; 

697/14 Realizar notificações aos proprietários de terrenos baldios para que efetue a limpeza e 
conservação de seu imóvel e quando não realizado pelo proprietário que a prefeitura de Colombo 
execute a limpeza, conforme lei municipal nº 966 de 05 de setembro de 2006; 

680/14 Implantar laboratório de informática para auxiliar na prática educacional inclusiva do Centro 
de Atendimento aos Deficientes Auditivos e Visuais – CAEDAV; 

669/14 Estudo para reativação do Conselho Municipal Dos Direitos Da Mulher- CODIM previsto na 
Lei n° 1226, de 19/09/2011; 

 710/14 Estudos para formação de parceria com a Universidade Federal do Paraná – UFPR, para 
execução no município de Colombo, do projeto controle de zoonoses e educação em guarda 
responsável em Curitiba e Região Metropolitana, idealizado pelo curso de medicina veterinária desta 
mesma Universidade; 

658/14 Estudos para implantação de rede de esgoto no bairro Santa Fé; 

 

657/14 Estudos para implantação de farmácia popular nos seguintes bairros: Monte Castelo, Jardim 
Monza, São Gabriel e Jardim Osasco; 

653/14 Estudos para viabilizar a construção de uma cancha de areia com traves removíveis no 
terreno ao lado do Colégio Estadual João Ribeiro; 

652/14 Estudo para viabilizar a instalação de câmera de monitoramento na frente do Colégio 
Estadual Heráclito Fontoura Sobral Pinto, localizado no Jardim Eucalipto; 

651/14 Estudos para viabilizar a construção do bosque municipal do Jardim Central em Colombo;  

620/14 Estudo para a inclusão de plano de limpeza urbana de Colombo, no planejamento, 
contemplando a instalação lixeiras seletivas em logradouros públicos; 

619/14 Estudo para a revitalização do campo de futebol, com a realização de limpeza, roçada, 
instalação de trave e alambrado, drenagem de água parada e plantio de grama, localizado entre as 
ruas: Princesa Isabel, São João Batista, e Somália localizada no bairro no bairro Jardim Fátima; 
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618/14 Estudo para a reconstrução da ponte que liga o município de Colombo ao município de 
Curitiba localizada na Rua Teodoro Pronosquio, localizada no bairro Atuba na Vila Campo Alto; 

581/14 Realizar estudos para implantação de uma equipe de emergência 24h para atendimentos de 
pessoas com transtornos mentais na unidade do CAPS II, localizada no bairro Guaraituba; 

561/14 Revitalizar demarcação de distância, a cada 100 metros, em toda a extensão da pista de 
caminhada da Rua Prefeito João Batista Stocco; 

560/14 Revitalizar demarcação de distância em toda a extensão da pista de caminhada da Avenida 
Santos Dumont; 

559/14 Estudos para instalação de plataforma para flexões, abdominais, estação para alongamento, 
barras fixas e barras paralelas para exercícios físicos junto à academia ao ar livre situada na 
Avenida Santos Dumont, no bairro Roça Grande; 

558/14 Estudos para formação de parceria entre Prefeitura Municipal, Polícia Militar e demais órgãos 
competentes para implantação de ações integradas de fiscalização urbana – AIFU, no município de 
Colombo; 

546/14 Estudo para a criação do Conselho Municipal De Promoção À Igualdade Racial; 

545/14 Estudo para a criação do Fórum Municipal de Igualdade Racial; 

536/14 Estudo para a reativação do departamento de igualdade racial alterando seu nome para do 
departamento de políticas de promoção da igualdade racial;  

533/14 Estudo para instalação de câmera de monitoramento no Ginásio Rodrygo Octavio Ubida 
Brito, localizado no bairro Santa Tereza; 

451/14 Estudos para execução de um censo populacional de animais no município de Colombo;  

443/14 Estudos para criação do conselho municipal de defesa dos direitos dos animais no município 
de Colombo;  

409/14 Estudos para construção do hospital público em Colombo;  

408/14 Envio de cartas informativas aos moradores que aderiram ao plano comunitário de 
pavimentação, explicando a importância da execução da obra e motivando a continuidade do 
pagamento; 

389/14 Realizar estudos para elaboração de propostas que contribuam com o Sistema Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR, o qual possui financiamento disponível, conforme 
chamada pública nº 01/2014; 
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388/14 Estudo para a criação de centro público de economia solidária; 

368/14 Realizar estudos para implantação de equipe médica especialista em traumatologia, com 
atuação 24 horas por dia nos prontos atendimentos Alto Maracanã e Jardim Osasco; 

367/14 Realizar estudos para implantação de equipe médica especialista em pediatria, com atuação 
24 horas por dia nos prontos atendimentos Alto Maracanã e Jardim Osasco;  

366/14 Realizar concurso público para provimento do cargo efetivo de guarda municipal do 
município de Colombo;  

321/14 Realizar estudos para oferecer formação continuada permanente aos servidores da 
segurança pública para o atendimento às mulheres e identificação de comportamentos que violam 
os direitos humanos das mulheres; 

320/14 Estudos para implantar nas escolas da rede municipal de ensino a semana municipal de 
enfrentamento à discriminação e as violências; 

289/14 Ampliação do quadro de funcionários, bem como a realização de exames na própria unidade 
de saúde da mulher; 

282/14 Estudos para viabilizar a reativação do festival de teatro de Colombo – FETECO;  

281/14 Realizar estudos para oferecer formação continuada permanente aos servidores da 
segurança pública para o atendimento às mulheres e identificação de comportamentos que violam 
os direitos humanos das mulheres; 

256/14 Elaboração de estudos para regularização fundiária da ocupação existente no bairro Jardim 
das Graças; 

210/14 Criação do Memorial em homenagem aos Imigrantes Negras e Negros; 

199/14 Elaborar e implantar o Plano Municipal Participativo de Saneamento Básico de Colombo;  

186/14 Oferecer capacitação e treinamento para que os profissionais da área de saúde do município 
de Colombo, para que possam identificar os tipos de violência e garantir serviço de atenção às 
mulheres vítimas de todos os tipos de violência; 

126/14 Afixar placas de sinalização de identificação e placas de orientação de destino para o 
hospital maternidade alto maracanã, bem como para o pronto atendimento do alto maracanã; 

82/14 Estudos para viabilizar a construção do bosque municipal do Jardim Petrópolis; 

02/14 Estudo para instalação de câmera de monitoramento no bairro rural do Imbuial; 
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2013 

  

1021/13 Estudo para garantir acessibilidade da pessoa com deficiência nas unidades de saúde. 

 

1008/13 Estudo para implantar programa municipal de locomoção de pacientes acamados e com 
limitações motoras para fisioterapia, exames e consultas médicas, dentro e fora do município; 

  

956/13 Adesão da Prefeitura Municipal de Colombo ao Programa Nacional de Habitação Rural 
(PNHR), que integra o programa minha casa, minha vida – (PMCMV); 

950/13 Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras de pavimentação das 
seguintes ruas do Jardim São Gabriel: Padre Durval Sechi e Vergínia Betinardi Dalprá; 

949/13 Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras de pavimentação das 
seguintes ruas do Jardim São Dimas: João Antônio Trevisan e Luciano Floriano dos Santos; 

922/13 Estudo para instalação de câmera de monitoramento no bairro São Domingos;  

921/13 Estudos para viabilizar a implantação de academia ao ar livre na Rua Francisco Appel em 
frente ao n° 850 esquina com Rua Andirá n° 27 no Jardim Eucaliptos II; 

910/13 Estudos para viabilizar cessão de terreno localizado na Rua Nicarágua, ao lado do número 
137, para ampliação do CMEI Cinderela no bairro Campo Pequeno; 

909/13 Viabilizar a construção de muro, colocação de muro Palito na frente e revitalização calçada 
no Projeto Pró-Criando São Dimas; 

874/13 Estudos para viabilizar a implantação de calçada em toda a extensão da Rua Luiz Sebastião 
Baldo, localizada no bairro Jardim dos Eucaliptos; 

873/13 Instituir o plano de prevenção à violência o extermínio contra as juventudes, especialmente 
contra a juventude negra; 

872/13 Estudo para ampliar convênio com entidades filantrópicas, ongs e hospitais, com objetivo de 
garantir o atendimento humanizado aos usuário de drogas;  

871/13 Estudos p ara elaborar uma campanha de enfrentamento ao racismo institucional no sistema 
único de saúde (SUS) de Colombo; 
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860/13 Implantar Programa Municipal de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Falciformes e 
Outras Hemoglobinopatias, dando ênfase a especialidades de mulheres em idade fértil; 

859/13 Viabilizar estudos para implantação da unidade de terapia intensiva neonatal na Maternidade 
Maracanã; 

820/13 Estudo para viabilizar a implantação de um Centro de Referência em Juventude na Rua José 
Antônio Gonçalves em frente ao número 855; 

811/13 Implantar o Programa Participatório - observatório participativo da juventude no município de 
Colombo, através da secretaria nacional da juventude do Governo Federal; 

801/13 Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras de pavimentação das 
seguintes ruas da Vila Guaracy: Aristóteles, Bahia e Sergipe; 

800/13 Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras de pavimentação das 
seguintes ruas do Jardim rio verde: Julia Stenguel Coller e Uruguai; 

799/13 Realizar processo licitatório com a finalidade de iniciar as obras de pavimentação das 
seguintes ruas do Jardim Campo Alto: Maquiavel e Maria de Lurdes dos Santos; 

776/13 Estudos para viabilizar a implantação de estacionamento rotativo de motos na Rua XV de 
Novembro, no Centro de Colombo; 

758/13 Ampliação do quadro de funcionários cedidos ao Posto Avançado do Detran PR - 1ª Ciretran 
em Colombo; 

755/13 Estudos de Implantação do Parque Tecnológico para o Desenvolvimento Sustentável em 
Colombo; 

718/13 Implantação de capoeiródromo público na região do Maracanã; 

700/13 Estudos para viabilizar a construção da Praça Zumbi dos Palmares no bairro Nossa Senhora 
de Fátima / Alto da Cruz; 

699/13 Estudo para viabilizar a implantação do cinema no município de Colombo; 

686/13 Realizar formação e capacitação continuada para trabalhadoras e trabalhadores em 
educação sobre a Lei 10.639/03, que trata da implementação do estudo da história da áfrica e da 
cultura afro-brasileira na rede de ensino. 

685/13 Estudo para viabilizar a implantação de casa de convivência para pessoas em situação de 
rua; 

682/13 Viabilizar estudos para elaboração do Plano Cicloviário de Colombo; 
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681/13 Incluir no plano comunitário de pavimentação, o asfaltamento da rua Marginal Jalisco, 
localizada no bairro Jardim Jalisco; 

665/13 Estudos para viabiliza junto ao Governo Federal a implantação do ponto da cultura nos 
seguintes bairros: Guaraituba, Monte Castelo, Jardim das Graças e Jardim Aurora; 

664/13 Estudos para viabilizar junto ao Governo Federal a implantação do ponto da cultura nos 
seguintes bairros: Maracanã, Campo Alto, Alto da Cruz, Rio Verde e Jardim Monza; 

663/13 Estudos para viabilizar junto ao Governo Federal a implantação de um ponto da cultura na 
região do Jardim Osasco; 

662/13 Estudos para viabilizar a implantação de academia ao ar livre no ginásio de esporte anexo ao 
Colégio Estadual Antonio Lacerda Braga; 

653/13 Estudos para inserir no Plano Plurianual (PPA) período de 2014 a 2017 a implantação de 
uma academia ao ar livre em terreno da Prefeitura Municipal de Colombo localizado na Rua Tunísia 
esquina com a rua Marrocos, e fundo com a Rua Egito, se possível, concretar toda a área da 
academia, não somente em torno dos aparelhos; 

649/13 Estudos para viabilizar a construção do heliponto para emergências médica no Pronto 
Atendimento do Maracanã e Hospital e Maternidade Alto Maracanã; 

628/13 Viabilizar a ampliação do acervo, telecentro, bem como melhoria estrutural da Biblioteca 
Pública Rui Barbosa – Sucursal Maracanã; 

601/13 Unificação da fila de espera para os Centros Municipais de Educação Infantil de Colombo 
(CMEIs); 

600/13 Estudos para viabilizar convênio com o governo federal para implantação do Programa 
Estação Juventude no município de Colombo; 

552/13 Estudo para viabilizar a criação do Centro Municipal de Cultura, Arte e Lazer; 

549/13 Viabilizar a instalação de placas de sinalização trilíngue em pontos importantes do município 
de Colombo, com vista a semana missionária da jornada mundial da juventude, bem como para o 
evento copa do mundo de 2014; 

545/13 Implantação de uma central de regulação municipal de atendimento nas unidades de saúde, 
pronto atendimento emergencial e maternidade. Sisreg III – Sistema Nacional de Regulação; 

517/13 Implantar a Secretaria da Cultura no município de Colombo, desmembrando-a da atual 
Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esporte; 
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431/13 Viabilizar estudo para realizar a integração entre o Terminal do Roça Grande com os 
seguintes terminais: Santa Cândida, Boa Vista e Cabral; 

430/13 Viabilizar estudo para criação de um centro de apoio e atendimento ao idoso “vovô 
colombense”; 

 398/13 Estudo para implantação de treino de futebol com acompanhamento e instrução de 
profissionais capacitados nos seguintes locais: - Estádio Municipal Atuba, na Rua Thomas Liss, 10 – 
atuba; - Estádio Municipal Lordes Geraldo na Rua Madagascar – Alto da Cruz III; - Estádio Ressaca 
Paulo Scrok – São Gabriel; 

388/13 Estudos para viabilizar a instalação de Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 
em Colombo;  

364/13 Viabilizar a reforma, revitalização e ampliação do projeto Pró Criando Alto da Cruz, localizado 
na Rua Somália,nº 631; 

218/13 Estudos para viabilizar a implantação da Secretaria Municipal de  Juventude;                                    

207/13 Inserir no Plano Plurianual (PPA), período de 2014 a 2017 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2014 a pavimentação asfáltica da Avenida Londres, localizada no 
bairro Rio Verde; 

138/13 Estudos para solucionar problemas cotidianos de enchentes no bairro Santa Úrsula;          

118/13 Inserir no Plano Plurianual (PPA), período de 2014 a 2017 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do exercício de 2014 a pavimentação asfáltica das ruas José Antonio 
Gonçalves, localizadas no Jardim Monza; 

075/13 Inserir no Plano Plurianual (PPA), período de 2014 a 2017 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do exercício de 2014 a pavimentação asfáltica das ruas Belo Horizonte e 
Alzira Lovato Bontorin, localizadas no Jardim Monza; 

049/13 Inserir no Plano Plurianual (PPA), período de 2014 a 2017 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) do exercício de 2014 a pavimentação asfáltica das ruas Egito e Líbia, 
localizadas no bairro Alto da Cruz III; 

048/13 Viabilizar a implantação de placas e pintura de sinalizações de transito horizontal e vertical, 
no cruzamento entre a Avenida Colombo e a Rua João Maria dos Santos, no bairro Santa Terezinha 
II; 

030/13 Efetuar limpeza, roçada, troca de tela, drenagem de água parada, colocar de areia na cancha 
e terra no campo de futebol, localizados na Rua Alexandre Guebur, no bairro Jardim Modelo; 
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029/13 Viabilizar a manutenção e a colocação de areia na área de esporte e lazer localizada na Rua 
Marrocos, esquina com Rua Tunísia , no bairro Alto da Cruz III; 

015/13 Efetuar roçada, drenagem da água parada, e colocar de areia na cancha de esporte e lazer 
localizada na Rua Saul Bento Nodari, atrás da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Colombo (apae) , no bairro Jardim Curitiba; 

 

G) FISCALIZAÇÃO 

 A prestação continua de contas é um compromisso do Mandato Popular Participativo, pois 

garante a transparência nas ações e possibilita a todo cidadão intervir com critica e proposições e 

assim, construir uma representação de verdade.  

 O papel de fiscalizar e acompanhar a atuação parlamentar são muito importantes na 

sociedade atual. É preciso que o vereador atue no que de fato lhe cabe, que é legislar e fiscalizar o 

gestor municipal. 

Segue algumas ações que estamos realizando neste aspecto: 

1. Ação contra o aumento de cadeiras na Câmara de Vereadores de Colombo de 13 para 21; 

2. Ação Contra a aprovação das Contas da Prefeitura de 2001, visto que já havia passado pela 

câmara e estava na justiça para julgamento; 

3. Controle dos gastos públicos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Colombo; 

4. Participação assídua nos conselhos Municipais (Saúde, Direito da Criança e do Adolescente, 

Assistência Social, Idoso, entre outros); 

5. Participação inauguração da nova Vara da Família da Comarca de Colombo; 

6. Participação na construção da Jornada de Lutas das Juventudes; 

7. Ajudamos na aprovação da Lei que garante a Implantação do Campus do Instituto Federal do 

Paraná (IFPR); 

8. Ajudamos na Aprovação da Lei que autoriza o Executivo Municipal a formalizar convênio 

técnico financeiro com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Rosário de 

Colombo 

9. Participação nos movimentos sociais, entidades e sindicatos. 

 

H) PEDIDO DE INFORMAÇÕES 
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1 -  Requer informações sobre o fechamento do Cursinho da Gente - cursinho Pré-Vestibular gratuito 

– que não está mais em funcionamento. O projeto havia sido implantado em 2011 e atendia 200 

pessoas, entre jovens e adultos, oriundos de colégios públicos. 

  

2 - Requer informações referentes aos Médicos da Saúde da Família que atendia na área rural e os 

porquês não estão mais atendendo. 

  

3 - Requer informações referentes às despesas efetuadas e lucros com a Festa da Uva de 2013; 

Onde serão aplicados os recursos oriundos desta festa; 

  

4 - Requer informações referentes ao Fechamento Armazém da Família feito pela atua prefeitura; 

  

5 - Lista dos funcionários credenciados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, função de 

Fiscal Ambiental e porque não foram nomeados ainda; 

  

6- Requer informações referentes sobre quando será reabertura da Santa Casa de Misericórdia; 

  

7 - Requer informações referentes Superlotação e a abertura de novas vagas no CMEI(s); 

  

8 - Requer informações referentes a quando houve ação da Vigilância Sanitária no Armazém da 

Família e se havia a necessidade do seu fechamento; 

  

10 - Requer informações sobre os procedimentos para implantação da Integração de Curitiba e 

Região Metropolitana, feita entres os terminais Roça Grande e Santa Cândida; 

  

11 - Qual o valor arrecadado com a taxa do IPTU – Taxa de Limpeza e conservação Pública, Taxa 

de Combate a Incêndio, Taxa de Conservação de Pavimentação, Taxa do Corpo de Bombeiro.  

  

12 - Requer informações referentes ao terreno localizado entre a Rua Marrocos e Rua Egito, o 

terreno faz esquina a Av Tunísia, no bairro Alto da Cruz III. 
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13 – Requer informações sobre o encerramento do Projeto Bombeiro Aprendiz - Informações 

referentes o Projeto Bombeiro Aprendiz, que tem como objetivo promover a integração de jovens de 

15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social através de atividades educacionais, culturais e 

informática enfatizando a formação cidadã, os valores éticos, morais e o desenvolvimento 

profissional. 

 

14 - Requer informações referentes aos recursos do Fundo de Manutenção e desenvolvimento da 

Educação Básica (FUNDEB) - Solicita descrição detalhada, clara, precisa e objetiva dos gastos com 

profissionais da educação, e demais gastos realizados com recursos do FUNDEB, incluindo 

referências a processos licitatórios se houver (número e publicação); número de empenho e 

comprovante de liquidação das despesas efetuadas. Enviar ainda, o número das contas bancárias 

onde são depositadas os referidos recursos, com extratos que comprovem a movimentação bancária 

dos mesmos. Informar também quem opera as referidas contas. 

 

15 - Requer informações referentes ao número de estudantes que compõem a lista de espera por 

vagas na Rede Municipal de Ensino no Município de Colombo.  

 

16 - Requer informações referentes ao número de estudantes que compõem a lista de espera por 

vagas na Rede Estadual de Ensino no Município de Colombo.  

 

17 - Requer o envio de informações referentes as obras de construção do Parque Linear do Palmital. 

 

18 - Requer o envio de informações referentes a inauguração do Mercado Brasil, que foi construído 

em Colombo, no Bairro Monte Castelo e depois de pronta a obra esta abandonada.  

 

19 - Requer informações sobre qual empresa foi contratada e que faz consultoria financeira para o 

Colombo Previdência. Solicita-se qual foi a modalidade de contratação, valores que estão sendo 

pagos a empresa, copias do processo licitatório ou dispensa, valor da reserva financeira e cópia do 

contrato da prestadora de serviço.  
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I) 429 OFÍCIOS PARA DAR VOZ ÀS REINVINDICAÇÕES DOS MORADORES 

Encaminhamos 429 ofícios de solicitação de serviços para a prefeitura de demandas encaminhadas 

pelos cidadãos. Esta modalidade de ação serve para informar, ou sugerir à prefeita, com a intenção 

de que ela, resolva os problemas e necessidades da população colombense. 

 

J) PRESTAÇÕES DE CONTAS BIMESTRAL EM DIVERSAS COMUNIDADES 

Prestar contas a cada eleitor é um dever de seus representes; assumir compromissos e manter-se 

firme neles é um grande passo para a construção de um lugar melhor para todos. 

 

L) VOTOS EM SEPARADO 

1 - Anderson Prego vota contra o aumento do número de vereadores na Câmara Municipal de 

Colombo. Voto Contrário ao Substitutivo Geral à Proposta de Emenda à lei Orgânica nº 01/2013, que 

Dá nova redação ao artigo 11 da Lei Orgânica Municipal. Fixa o número de cadeira em 17 

vereadores; 

 

2 - Anderson Prego vota contra a Revogação da Lei n° 1.253, de 04 de abril de 2012, que Concede 

isonomia entre dentistas e médicos. Por entender que os Médicos e os Cirurgiões Dentistas, 

exercem atividades semelhantes, e é constitucional, não há porque revogar uma lei já em exercício. 

 

3 – Voto CONTRA o reajuste inflacionário dos salários dos vereadores de Colombo. Entendemos 

que existe a necessidade de desenvolver uma contensão de gastos na iniciativa pública e não o 

inverso, bem como esta proposição deve se ater ao princípio da moralidade administrativa, que 

garante que não bastará ao administrador o cumprimento da estrita legalidade, ele deverá respeitar 

os princípios éticos de razoabilidade e justiça; 

 

M) MANIFESTAÇÃO DE APOIO AS INSTITUIÇÕES 

1 - Moção oficial de apoio à participação das Lideranças das Igrejas Católicas na sessão da Câmara; 

 

2 – Manifestação oficial de apoio a greve dos Trabalhadores da educação municipal 2013. 
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3 - Manifestação oficial de apoio a Greve Geral Professores(as), funcionários(as) da educação e dos 

demais servidores públicos do estado do Paraná 2015.  

 

N) AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

 Estamos propondo e/ou participando de diversas audiências públicas dentro do município e 

fora dele. O intuído e adquirir conhecimento, debater as temáticas e propor soluções para problemas 

do cotidiano da população. Segue alguns exemplos:  

� Audiências públicas relatório de metas fiscais; 

� Audiência Pública sobre maioridade penal; 

� Audiência Pública sobre o Tudo Aqui Paraná (Maior terceirização da história do Governo do 

Paraná); 

� Audiência Pública para a Conferência Nacional de Educação (CONAE 2013); 

� Construção e participação do 2° Seminário Regional da Juventude Negra - Pelo Fim do 

Extermínio e Intolerância; 

� Fórum Contra a violência e a Exploração Sexual de Criança e Adolescente; 

� Participação no Fórum Permanente de Combate à Violência Alexandre de Lima Moraes; 

� Semana da Cidadania 2013 - Redução da Maioridade Penal: Solução ou Ilusão?  

� Encontro estadual das(os) Vereadoras(es) do PT  

� Encontro com representantes do Governo Federal  

� Manifestação do dia 1º de maio - Dia de Luta para os trabalhadores do Paraná; 

� Evento sobre igualdade racial, promovido Associação São Jerônimo e São Jorge; 

� Relação da exploração sexual de crianças e de adolescentes e a realização da Copa do 

Mundo, Assembleia dos Deputados; 

� Regulamentação da Profissão do(a) Educador(a) Social, capacitação e formação profissional; 

� Reunião com as comunidades, Igrejas e Associação de Moradores; 

� Visitas às secretarias e aos departamentos da prefeitura, Estado e departamentos do 

Governo Federal; 

� Marchas pela Integração do Terminal do Roça Grande e Terminal Santa Cândida. 
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� Capacitação Bola na Rede, contra exploração sexual de crianças e de adolescentes e a 

relação com a realização da Copa do Mundo, ofertado pela e Rede Evangélica Nacional de 

Ação Social - RENAS; 

� Luta pela manutenção da Isonomia entre Médicos e cirurgiões Dentistas; 

� Luta pelos diretos dos Profissionais da Educação municipal; 

� Luta pela realização imediata de asfaltamento das vias que possuem a 60% de pagamento do 

Plano Comunitário de Pavimentação asfáltica e pela iniciação de reuniões para asfaltamento 

de novas vias que ainda não pagamento; 

� Audiência para debater os problemas de poluição de água e do ar no município de Colombo.  

 

 

“adquirir competências e habilidades para a atuação política, em sintonia com 

uma proposta de sociedade economicamente justa, politicamente democrática, 

ecologicamente sustentável e culturalmente plural, à luz dos valores cristãos.” 

 

Mandato Popular Participativo 

 

 

Anderson Ferreira da Silva 

Vereador Anderson Prego 

 

 

Marici Ventura Seles Jackson Franco de Oliveira 

Assessora Parlamentar Assessor Parlamentar 

 

 


