
O Projeto de Lei nº821/2018, de autoria do 

Vereador Sidinei Campos (PRP) foi aprovado 

em 2ª votação no dia 20/03/2018 e aguarda 

agora, sancionamento da prefeita municipal.  

A lei tem por objetivo incentivar o futebol e a 

inclusão social por meio de isenção do Imposto 

Predial Territorial Urbano - IPTU para 

agremiações esportivas sediadas no município 

que cumprirem algumas obrigações, como a 

manutenção de categorias de base e futebol 

feminino, por exemplo. 

EMENDA  

O projeto foi bastante discutido nas comissões, 

oportunidade em que o vereador Anderson 

Prego apresentou uma emenda alterando o 

texto do projeto e ampliando as exigências para 

obtenção do benefício fiscal. 

De acordo com o autor da emenda, o parágrafo 

7º dizia que agremiações que ofertassem 

escolinhas de futebol sem fins lucrativos se 

enquadrariam ao recebimento da isenção. 

Foram duas alterações muito importantes, pois 

o texto final tornou obrigatória a oferta gratuita 

de escolinha para ter direito a isenção do 

IPTU. Anderson aproveitou sua fala na sessão 

em que o projeto foi aprovado, para 

parabenizar o vereador Sidinei Campos, autor 

da proposta, pela valorização do futebol 

feminino e inclusão social que esta lei 

proporcionará. 
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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 mais 

importantes, ou seja, as priori-

dades. 

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 

necessário para elaborar, orga-

nizar e executar o orçamento 

público. 

Após esse processo de discus-

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. 

Este ano, a  audiência pública 

será realizada no dia 05/04, no 

plenário da Câmara Munici-

pal, às 15h. Participe! 

Indicações deste mês 

132/18 - Viabilizar cadastramento de 

voluntários para auxiliar nas ações de 

proteção animal em Colombo 

131/18 - Viabilizar reforma no Centro 

de Convivência do Rio Verde. 

126/18 - Elaboração de um programa 

de arrecadação e armazenamento de 

móveis, eletrodomésticos, roupas e 

demais utensílios para distribuição em 

situação de calamidades. 

124/18 - Estudos para a criação e 

implementação de Plano Municipal de 

Políticas públicas para as Mulheres. 

116/18 - Estudos para viabilizar 

ampliação do horário de atendimento 

até as 20h das seguintes unidades de 

saúde: Unidade de Saúde Alexandre 

Nadolny; Unidade de Saúde Maracanã; 

Unidade de Saúde Nossa Sra de Fátima 

– Alexandre De Lima Moraes; Unidade 

de Saúde CAIC São Gabriel; Unidade de 

Saúde Monte Castelo; Unidade de 

Saúde São Domingos; e Unidade de 

Saúde São Dimas. 

99/18 - Estudos para construção de 

uma piscina pública olímpica ou semi-

olímpica com demarcações oficiais para 

a prática de natação na região Sede 

Municipal. 

98/18 - Estudos para construção de 

uma piscina pública olímpica ou semi-

olímpica com demarcações oficiais para 

a prática de natação na região do 

Maracanã. 

97/18 - Estudos para realização de 

reforma no telhado da Escola Municipal 

Antônio Costa 

84/18 - Estudos para criação de 

campanha de divulgação do serviço de 

coleta de medicamentos não utilizados 

ou vencidos no município Colombo. 

80/18 - Estudos para oferta de oficinas 

de compostagem de resíduos orgânicos 

domésticos, em todo o território 

municipal. 

57/18 - Estudos para criação de 
medidas para extinção da bandeira 2 

nos serviços de táxi do município de 

Colombo 

49/18 -  V i a b i l i z a r  c u r s o s  d e 

capacitação gratuita aos profissionais e 

acadêmicos de Educação Física do 

município de Colombo - PR 



O Dia Nacional dos Animais tem por 
objetivo buscar a conscientização a 
respeito dos cuidados aos animais, 
sejam eles domésticos, domesticados 
ou selvagens. No Brasil, maltratar 
an ima is  é  cons ide rado cr ime 
ambiental, segundo prevê o art. 32 

da lei 9.605/98, com pena de 
detenção de três meses a um ano e 

multa. 

Em seu mandato, Anderson Prego 
vem sempre trazendo em evidência a 
discussão sobre a defesa dos 
a n i m a i s .  F o r a m  p r o t o c o l a d a s 
d iversas indicações  so l ic i tando 
medidas de controle de zoonoses, 
castração, incentivo à feiras de 
adoção ,  c r ia ção  do  Conse lho 
Municipal de defesa dos direitos dos 
animais e também o projeto 
nº791/2016, que institui o Dia 
Municipal dos direitos e proteção 

dos animais. 

“É importante que todos os cidadãos 

trabalhem em conjunto com o poder 
público, tanto para este problema 
quanto para outros, sempre em 
busca de construir uma Colombo 
melhor, com a garantia de melhorar 
a qualidade de vida da população 

colombense” afirma o vereador.  

O município de Colombo gasta mais de 

um milhão de reais por mês para coleta, 

transporte e destinação final dos 

r e s í d u o s  s ó l i d o s  p r o d u z i d o s . 

Recentemente, foi homologado novo 

contrato com a empresa Transresíduos, 

no valor de R$15,9mi pelos serviços 

prestados para um período de 12 meses. 

Entendemos que certa quantidade dos 

resíduos coletados poderia ser tratada e 

reutilizada ainda nas residências, como 

é o caso da compostagem, processo que 

transforma resíduos orgânicos, como 

cascas de frutas e outros restos de 

alimentos, em adubo.  

Desta forma, a solicitação de que sejam 

ofertadas oficinas de capacitação sobre 

o sistema de compostagem em escala 

doméstica, visa atender toda a 

comunidade em território municipal e 

conciliar esforços entre poder público e 

população para a redução de gastos e 

diminuição do impacto ambiental 

ocasionado pela geração de lixo. 

Para o vereador, ações educativas são a 

melhor forma de se atingir o objetivo de 

proporcionar uma boa qualidade de vida 

sem sobrecarregar o meio ambiente. 

“Por isso, a capacitação técnica na área 

de resíduos sólidos e a educação 

ambiental continuada aos diversos 

setores da sociedade devem sempre 

seguir como política estruturante do 

gerenciamento de resíduos” afirmou 

Anderson.  


