
O caso de extrema violência ocorrido 

em maio, em que um indivíduo 

invadiu uma residência, estuprou três 
mulheres e assassinou uma delas, 

deixou a cidade inteira muito 

assustada e revoltada. Diante de fatos 

como estes, a comunidade se une para 

garantir a captura de criminosos. É 
preciso lembrar também, que o 

combate ao machismo – origem deste 

tipo de crime -, pode e deve ser 

amplamente debatido e trabalhado por 

toda a sociedade, buscando a 

prevenção da violência. 

Nos últimos quatro anos, Anderson 

Prego abordou insistentemente o 
assunto da violência contra a mulher. 

De acordo com o vereador, é preciso 

observar os altos índices de violência 

contra a mulher em nosso município e 

avaliar o quanto faz falta a instituição 
de um departamento específico, que 

desenvolva as políticas públicas 

necessárias. Na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO 2018, existe a 

previsão de R$370 mil reais para o 

trabalho no Departamento da Mulher. 
No entanto, o que se observou em 

outros anos, é que esse dinheiro é 

utilizado depois em outros serviços, 

realocados através de alterações 

orçamentárias, assim como acontece 
também no Depto da Juventude, 

Depto da Igualdade Racial e 

Departamento Anti Drogas. 
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Anderson Prego fala sobre a 
necessidade em combater à 
violência contra mulheres. 

Por meio do pedido de informação Nº 

08/2017, endereçado à Secretaria 

Municipal de Esporte Cultura, Lazer e 

Juventude, o mandato popular e 

participativo do vereador Anderson 
Prego (PT) solicita que se tornem 

públicos, os investimentos em cultura 

no município de Colombo nos últimos 

10 anos. O pedido atende a demanda 

da sociedade civil organizada, que 

clama por transparência na aplicação 
dos recursos públicos. A solicitação 

t a m b é m  d e f i n e  q u e  s e j a m 

discriminados os investimentos por 

exercício, entre o que foi orçado para a 

pasta e o executado. Assim se pode ter 

a ideia dos rumos e do direcionamento 
que a administração públ ica 

municipal tem dado à cultura nesta 

cidade, de onde saímos, onde 

chegamos, para podermos planejar 

junto com a sociedade civil organizada 
onde queremos chegar. 

Vereador Anderson Prego Solicita relatório dos 

investimentos de Colombo em cultura nos últimos 10 anos. 

Entenda o que é: 

LDO - Lei de Diretri-
zes Orçamentárias 

A Lei de Diretrizes Orçamen-

tárias é o conjunto de regula-

mentos sobre como deve ser 

elaborado o planejamento dos 

gastos públicos de um municí-

pio, estado ou do país. Nela 

estão listados os gastos priori-

tários. 

A LDO é elaborada anual-

mente, tem como objetivo 

traçar as prioridades na execu-

ção do orçamento para o pró-

ximo exercício financeiro 

(próximo ano). Nesta lei basi-

camente devem estar previstos 

de forma atualizada as receitas 

e despesas e os projetos e 

atividades traçados anterior-

mente no PPA. Ela orienta a 

elaboração da Lei Orçamentá-

ria Anual (LOA), baseando-se 

no que foi estabelecido pelo 

Plano Plurianual. Ou seja, é 

um elo entre esses dois docu-

mentos.  

No entanto, a LDO deve pas-

sar sempre por consulta públi-

ca por meio de audiências, 

para que essas regras possam 

ser de amplo conhecimento da 

população, que por sua vez, 

deve ter a oportunidade de 

sugerir as alterações que julgar 

necessárias para elaborar, or-

ganizar e executar o orçamen-

to público. 

Após esse processo de descus-

são com a população, a prefei-

tura tem até o dia 15 de abril 

de cada ano para enviar o 

projeto de lei para a Câmara 

Municipal. Na Câmara, o tra-

balho dos(das) vereadores(as) 

é estudar o projeto, discutir e 

fazer alterações quando neces-

sário. O prazo para votação vai 

até o dia 17 de julho e o Poder 

L e g i s l a t i v o  M u n i c i p a l  

(Câmara de Vereadores) só 

pode entrar em recesso após a 

aprovação da LDO. 



Indicações deste mês 

507/17 - Estudos para adesão do 

Município de Colombo à oficina: “Criação 
e Estruturação de Serviços Municipais e 

Intermunicipais de Saneamento Básico”. 

506/17 - Regulamentar o trâmite de 

cessão e uso de espaços públicos. 

505/17 - Estudos para a construção de 
um Terminal de Ônibus na Região do  

Gabirobal. 

487/17 - Estudo para retirada de 

veículos abandonados em vias públicas e 

terrenos baldios.  

486/17 - Estudos para criação do cargo 
de Professor de Educação Física na 

Educação Básica do municipal. 

485/17 - Estudos para construção de 
uma praça com academia ao ar livre, no 

bairro Jardim dos Eucaliptos. 

484/17 - Estudos para implantação da 
Patrulha “Maria da Penha” da Guarda de 

Colombo. 

483/17 - Estudos para implantação da 
delegacia especializada da Mulher com 
funcionamento 24h/7dias por semana, 

inclusive em finais de semana e feriados. 

472/17 - Estudos para realização da 

Festa do Vinho de Colombo em 2017. 

471/17 - Viabilizar atividades do 

Conselho Municipal de Educação.  

436/17 - Viabilizar readequação da 

galeria de captação de água na Rua 

Benedito Mendes de Moraes, Arruda. 

425/17 - Estudo para a revitalização do 

campo de futebol do Jardim Fátima. 

424/17 - Viabilizar continuidade das 
atividades do Conselho Municipal de 

Juventude de Colombo 

415/17 - Estudo para Reativação do 

cursinho pré-vestibular gratuito na 
região do Maracanã, com estudo para 
ampliar a oferta para a administração 
regional do Osasco e na Sede do 

município. 

414/17 - Estudos para viabilizar 
instalação de travessia elevada para 
pedestres na Avenida Colombo próximo 

do n° 484 no Bairro Santa Terezinha. 

413/17 - Estudos para viabilizar 
instalação de travessia elevada para 
pedestres na Rua Ângelo Falavinha 
Dalprá e no cruzamento com a Rua 
Figueira e Gabirobeira próximo da Escola 

Municipal N. Senhora das Graças. 

412/17 - Estudos sobre impactos 
ambientais e financeiros para a utilização 
de invólucro fúnebre nos cemitérios de 

Colombo. 

411/17 - Estudos para Implantação de 
integração temporal no transporte 

público de Colombo. 

410/17 - Estudos para Implantação de 
uma linha circular interbairros gratuita 
no município de Colombo, que transite 
por todas as regiões, sem a necessidade 

entrar nos terminais. 

405/17 - Estudos para realização de 

revisão do Plano Diretor mais 

participativo no Município de Colombo 

404/17 -  O f e r t a  de  c u rs o  de 

capacitação aberta a população sobre o 

tema de recuperação e preservação do 

meio ambiente. 

402/17 - Estudos para criação de um 

Centro de Referência de Atendimento a 

Mulher em Situação de Violência no 

Município de Colombo. 

401/17 - Estudo para viabilizar a 

implantação do CAPS Infanto-Juvenil 

(Centro de Atendimento (Psicossocial 

Infanto - Juvenil) no município de 

Colombo. 

400/17 -  Real i zar  estudo para 

revitalização da estrutura de lazer com 

construção de pista de skate na Rua 

Saul Bento Nodari, atrás da Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Colombo (APAE), no bairro Jardim 

Curitiba. 

399/17 - Estudos para viabilizar a 

implantação de sentido único de 

tráfego com estacionamento em apenas 

um dos lados nas Ruas São Pedro e 

Durval Ceccon, bairro Nossa Senhora 

de Fátima. 

398/17 - Implantação do Teatro 

Municipal de Colombo. 

378/17 - Estudos para realizar 

revitalização da quadra poliesportiva 

da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE de Colombo. 

377/17 - Estudos para Incluir no Plano 

de Pavimentação comunitária a Rua 

Princesa Izabel, no trecho da Rua 

Tunísia até a Rua Gustavo Kabitschke 


