
Na sessão de 21/02, o vereador An-

derson Prego utilizou o espaço da 

palavra livre para alertar sobre as 

constantes interrupções na distribui-
ção de medicamentos em Colombo. 

O vereador afirmou que desde 2016 

vem procurando informações sobre a 

falta de medicamentos para o trata-

mento do mau de Parkinson e vem 
cobrando via gabinete que sejam to-

madas providências para que a reali-

zação de licitação para a compra dos 

mesmos e que também exista um 

retorno para os pacientes, pois atual-

mente as únicas informações que 
eles têm é de que “o medicamento 

está em falta” e “não há previsão de 

chegada”. 

Anderson também salientou que al-

guns medicamentos são de responsa-

bilidade do município e outros, do 
Governo do Estado. No entanto, inde-

pendente de quem é a responsabili-

dade de fornecer o medicamento, a 

população precisa receber seu trata-

mento. Por isso, é preciso que a Se-

cretaria de Saúde informe os motivos 
da demora na entrega, falta de medi-

camentos ou outros motivos sejam 

quais forem e que também tome pro-

vidências para solucionar os casos. 

Anderson Prego alerta para 
falta de medicamentos na 
farmácia municipal  

Entenda o que é: 
 
Plano Plurianual - 
PPA 
 

O Plano Plurianual é um 

grande plano que define as 

prioridades para um período 

de 4 anos na gestão pública, 

com estabelecimento de me-

tas para cada área de atua-

ção, como por exemplo a 

saúde, educação, transporte 

entre outros. 

O PPA municipal é elabora-

do a cada 4 anos a partir das 

demandas observadas pelas 

várias secretarias municipais 

e também conforme suges-

tões da população. Deve 

também ser realizadas audi-

ências públicas, justamente 

para coletar informações 

mais precisas da comunida-

de, haja vista que os proble-

mas  e necessidades observa-

das nos bairros afetam direta-

mente os cidadãos. 

Apesar de o PPA ter a vigên-

cia de 4 anos como acontece 

com os mandatos políticos, 

ele nunca coincide com a 

chegada ou saída de um no-

vo governante, pois sua ela-

boração é feita sempre no 

primeiro ano de um manda-

to, traçando diretrizes para 

iniciar no segundo ano de 

mandato, até o primeiro ano 

do mandato subseqüente. 

Outra regra muito importan-

te, é que o PPA deve ser 

revisado a cada ano, para 

que o planejamento possa 

ser alterado conforme a reali-

dade municipal. 

Ao final da elaboração do 

PPA, o mesmo é encaminha-

do à Câmara de vereadores, 

que tem a competência de 

analisar, alterar e aprová-lo. 

Indicações deste mês 

001/17 - Realização de uma ação de 

fiscalização acerca do funcionamento 

das câmeras de monitoramento, 

adquiridas e instaladas através de 

recursos federais em Colombo-PR. 

 

002/17 - Estudos para a viabilização de 

colocação de abrigo nos pontos de 

ônibus e manutenção dos já existentes 

na linha Sede/Maracanã no trecho da 

Rodovia da Uva. 



Na primeira sexta-feira de fevereiro (03), 
aconteceu a sessão extraordinária que 
definiu as composições das Comissões 
Parlamentares e Conselho de Ética da 
Câmara Municipal de Colombo. A Câma-
ra conta com seis Comissões Parlamen-
tares, as quais contam com cinco verea-
dores membros e dois suplentes. Já o 

Conselho de Ética é formado por três 

membros e três suplentes.  

As reuniões das Comissões Permanentes 
e do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar serão realizadas na sede da Câ-
mara Municipal de Colombo, sendo que 
a Comissão de Constituição e Justiça se 
reunirá às segundas-feiras, às 
09h30min; e as demais serão convoca-
das conforme a existência de demanda. 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUS-

TIÇA  

Presidente: Vereador Issa – PTB  
Membros: Edson Baggio – PTC, Eurico 
Dino - PR, Marquinho Berlesi – PSDB, 
Vereador Vardão - PSB  
Suplentes: Anderson Prego - PT, Ângelo 
Betinardi – (PTC. 
  
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS 

E ORÇAMENTO  
Presidente: Elcio do Aviário – PSDB 

Membros: Anderson Prego - PT, Pastor 
Jerçon - PSL, Marcos Dumonte - PEN, 
Renato Lunardon – PV 
Suplentes: Eurico Dino - PR, Marquinho 
Berlesi – PSDB 
  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E 
BEM ESTAR SOCIAL 

Presidente: Dr. Antoninho – PSDB 
Membros: Edson Baggio - PTC, Marcos 
Dumonte - PEN, Thiago Jesus - PRB, 
Vereador Vardão - PSB 
Suplentes: Doliria Strapasson - PSDB, 
Eurico Dino- PR 
COMISSÃO DE URBANISMO, OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPOR-

TES  
Presidente: Sidinei Campos – PRP 
Membros: Ângelo Betinardi – PTC, Doli-
ria Strapasson - PSDB, Vereador Issa – 
PTB, Thiago de Jesus - PRB  
Suplentes: Vereador Pelé - PTB, Verea-
dor Vardão – PSB 
COMISSÃO DE AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE  

Presidente: Doliria Strapasson – PSDB 
Membros: Pastor Jerçon - PSL, Vereador 
Pelé – PTB, Marcos Dumonte - PEN, Re-

nato Lunardon – PV  
Suplentes: Eurico Dino - PR, Sidinei 
Campos - PRP 
COMISSÃO DE DEFESA DO CIDADÃO 
E SEGURANÇA PÚBLICA 

Presidente: Ângelo Betinardi – PTC 
Membros: Anderson Prego - PT, Elcio do 
Aviário - PSDB, Vereador Issa – PTB, 
Sidinei Campos) - PRP 
Suplentes: Edson Baggio - PTC, Pastor 

Jerçon – PSL 
CONSELHO DE ÉTICA E DECORO 
PARLAMENTAR 

Presidente: Edson Baggio – PTC 
Membros: Vereador Issa - PTB, Marcos 
Dumonte - PEN 
Suplentes: Eurico Dino - PR, Marquinho 
Berlesi - PSDB, Thiago de Jesus - PRB 

Comissões são definidas 
para o biênio 2017-2018 
na Câmara Municipal  

Plano Plurianual - PPA come-
ça a ser discutido em abril 

No dia 06 de abril, às 15h, no Plenário 

da Câmara Municipal, será realizada 

uma audiência pública para discussão 

e elaboração do Projeto de Lei do Plano 

Plurianual - PPA para o período de 

2018 a 2021, e do Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO para o 

exercício de 2018. 

Fiscalização em foco! 

Foi publicado pela Prefeitura Munici-

pal de Colombo no diário oficial do dia 

20 de fevereiro de 2017, a designação 

da secretária municipal de Cultura, 

sra Rita de Fátima Straioto, para atuar 

como fiscal do contrato que trata da 

recuperação do terreno no CEU das 

artes, no Jardim Eucal íptos. 
O processo licitatório foi necessário 

por conta de um deslizamento de ter-

ras que ocorreu devido as constantes 

c h u v a s  n o  l o c a l .   

Entendemos que esse tipo de inciden-

tes acontecem, mas fica o questiona-

mento sobre a responsabilidade para a 

reparação deste dano, haja vista que o 

CEU das Artes até hoje encontra-se 

inativo. Cobramos há bastante tempo 

o funcionamento da estrutura, que 

certamente atenderia muitas famílias 

e jovens, uma vez que o projeto prevê 

o funcionamento do CREAS, quadra 

poliesportiva, auditório e biblioteca. 


