
No dia 15 de setembro o vereador 

Anderson Prego esteve visitando o Social 

Plaza, local  onde os skatistas 

colombenses utilizam para sua prática 

esportiva. 

O objetivo da visita foi verificar de perto 

a situação do local. Como já havia sido 

alertado pelo vereador, o local está 

abandonado pelo poder público. com 

lixeiras entupidas, sujeira espalhada e 

ainda, um acúmulo absurdo de fezes de 

pombos em vários pontos embaixo da 

cobertura. 

Vale relembrar que a atual gestão 

municipal anunciou, em outubro de 
2013 em seu site oficial, a construção de 

uma pista de skate coberta naquele local 

e garantiu o início das obras para o final 

do primeiro semestre de 2014. 

Como a promessa não foi cumprida sob 

alegação de falta de projeto, em julho de 

2015, a Associação dos Skatistas de 

Co lombo  DO OU o  p ro j e t o  de 

revitalização do Social Plaza, entregando 

diretamente nas mãos da prefeita, que 

então afirmou: "Queremos reformar o 

espaço, revitalizando o local e 

incentivando o esporte no município, 

c o m  i s s o ,  o 
skate  de Colombo terá  maior 

visibilidade”. 

De acordo com o site oficial, os próximos 

passos seriam a aprovação do projeto e 

encaminhamento para abertura de 

licitação, mas até hoje, a obra ainda não 

foi licitada.  
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Anderson Prego chama 
atenção para necessidade de 
revitalizar o Social Plaza  

Entenda o que é: 

ISSQN - Imposto So-
bre Serviços de 
Qualquer Natureza 

É um tributo de compe-
tência dos municípios e 
Distrito Federal e incide 
sobre a prestação de ser-

viços. 

Quem deve contribuir? 

O ISS é pago pelas empre-
sas prestadoras de servi-
ços e profissionais autô-
nomos. Aqueles que se 
encaixam no primeiro 
caso deverão recolher o 
ISS, além dos demais im-
postos – como IR, 
PIS, COFINS, contribui-
ção social ou, substituí-
dos pelo Simples Nacio-

nal, caso optante. O pro-
fissional com curso supe-
rior, como advogados, 
médicos, arquitetos, ad-
ministradores, entre ou-
tros que trabalhem sem 
vínculo empregatício, de-
vem contribuir com o ISS. 
Nesse caso, eles devem 
pagar a contribuição anu-

al, conforme a tabela pro-
veniente dos serviços. Na 
situação em que o profis-
sional não esteja inscrito 
na  p re f e i tu ra  co -
mo autônomo, a contra-
tante deverá pagar os tri-
butos devidos, efetuando 
o pagamento do valor 
subtraído dos impostos 
correspondentes (valor 

líquido). 

Qual é o valor? 

A Emenda Constitucional 
nº 37 de 12 de junho de 
2002 estabeleceu uma 
alíquota mínima de 2% 
em todo o território nacio-

nal, ou seja, nenhum mu-
nicípio poderá cobrar me-

nos de 2% do ISS. 

Prefe itura  aumenta 
alíquota de ISS 

Na sessão de 27/09, foi aprovado o 

Projeto de lei 011/2017, de autoria do 

executivo municipal, que reajusta a 

alíquota de impostos para diversos 

segmentos, além de taxar alguns 

serviços que antes não era cobrado o 

Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza - ISSQN. 

No entanto, o projeto tramitou em 

regime de urgência, foi NEGADO o 

pedido de vistas feito pelo vereador 

Anderson Prego, desrespeitando assim o 

Regimento Interno da Câmara e ainda foi 

aprovado, mesmo apresentando uma 
série de dúvidas e brechas, das quais 

vale a pena ressaltar que a alíquota 

mínima passa a ser de 2%, salvo em 

casos em que a prefeitura pode reduzir a 

taxação de empresas construtoras ou 

ligadas ao transporte. No entanto, o 

projeto não prevê em quais situações o 

imposto poderia ser reduzido.  

Outras situações duvidosas são sobre a 

taxação de serviços que não constavam 

na listagem a ser tributada, como 

serviços de tatuagem e piercing, por 

exemplo, que passarão a pagar 3%, e 

não a tarifa mínima. 

http://www.quickbooks.com.br/r/impostos/cofins-o-que-e-e-como-calcular/
http://www.quickbooks.com.br/r/simples-nacional/o-que-e-o-simples-nacional/
http://www.quickbooks.com.br/r/simples-nacional/o-que-e-o-simples-nacional/
http://www.quickbooks.com.br/r/mei/autonomo-saiba-fazer-o-controle-financeiro-do-seu/


Ação da Polícia combate 

rachas em Colombo 
Na noite de 30/9, aconteceu uma 

operação conjunta entre a Polícia 
Rodoviária Federal – PRF e Polícia Militar 

do Paraná – PMPR. Esta operação 

ocorreu a partir de denúncias, 

informando sobre a realização de 

corr idas de rua,  popularmente 

conhecidas como “rachas” na região da 

BR 476 – Estrada da Ribeira, no trecho 

entre os bairros do Maracanã e 

Guaraituba. 

Vale lembrar que este mandato se 

somou às denúncias dos moradores e 

freqüentadores da região. Conforme 

informou o vereador Anderson Prego, 

dois ofícios foram encaminhados através 

de seu gabinete (ofícios nº 145 e 

146/2017). “Como vários cidadãos 

encaminharam para nós a denúncia, 
elaboramos um ofício informando a 

situação a Polícia Rodoviária Federal e 

outro à Polícia Militar, solicitando 

também a realização de operações 

naquele local”, explicou. 

No entanto, é preciso um monitoramento 

contínuo, Por isso, é preciso que a 

população fique atenta e, ao ver que a 

aglomeração voltou a ocorrer, precisa 

informar imediatamente as autoridades. 

Indicações deste mês 

930/17 - Solicito ao Senado Federal a 

realização de estudos para criação da 

Lei de Responsabilidade Educacional. 

929/17 - Estudos para realização de 

pavimentação asfáltica de baixo custo 

da Travessa Padre Rafael Buzatto, entre 

a Rua Manoel Ribas e a Rua Carlos 

Gomes, situado no Bairro Jd. Monza. 

888/17 - Solicito a instituição e o 

incentivo à prática do táxi solidário no 

município de Colombo. 

881/17 - Solicito a criação de incentivos 

para o aumento da frota municipal de 

táxi com veículos elétricos e híbridos. 

880/17 - Solicito a ampliação da ponte 

entre a Av. Madri e Ribeira, Rio verde. 

879/17 - Solicito a realização de 

campanha de incentivo a doação 

voluntária de medula óssea nesta 

circunscrição municipal. 

878/17 - Solicito a implantação do 

Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 

877/17 - Solicito a realização de eventos 

de Downhill na Estrada da Pedreira 

próximo ao Parque Atuba. 

876/17 - Solicito a realização de 

medidas de conservação e ampliação do 

Espaço Social Plaza. 

875/17 - Solicito ao Governo do PR a 

liberação de recursos para a construção 

do Skate Parque nesta municipalidade. 

862/17 - Solicito a realização de estudos 

para agilizar o processo de aquisição e 

próteses e órteses. 

861/17 - Solicito a adequação do 

número de auxiliares e técnicos de 

enfermagem na unidade de saúde do 

CAIC, no Jardim São Gabriel. 

860/17 - Solicito a realização de estudos 

com a finalidade de propiciar maior 

agilidade nas marcações de exames 

especializados neste município. 

859/17 - Solicito a realização de estudos 

para a implantação de uma academia ao 

ar livre na região ou entorno do CAIC, 

no Jardim São Gabriel. 

858/17 - Solicito a realização de estudos 

com a finalidade de propiciar maior 

agilidade nas marcações de consultas 

especializadas neste município. 

857/17 - Solicito a implantação das 

quatro equipes da Estratégia Saúde da 

família na unidade de saúde do CAIC. 

856/17 - Solicito a disponibilização de 

consultas psiquiátricas e atendimento 

em psicoterapia adulto e infantil em 

número adequado. 

855/17 - Solicito a realização de estudos 

para a reforma do CAIC, compreendendo 

creche, posto de saúde e escola. 

854/17 - Solicito implantação de 

programa de prevenção e combate aos 

suicídios de adolescentes em Colombo. 

853/17 - Estudos para instalação de 

Semáforos no cruzamento entre a Rua 

Gustavo Kabitschke e a Avenida 

Londres, no bairro Rio Verde. 


