
Está aberto, de 26 de julho de 2018 à 24 de 

agosto de 2018, o período para credenciamento 

de clínicas e hospitais veterinários, que poderão 

ser chamados a firmar contrato com o município 

de Colombo/PR, para prestação de serviços de 

esterilização de cães e gatos à população, sem 

caráter de exclusividade. 

A iniciativa visa atender prioritariamente animais 

sob guarda de famílias de baixa renda, com o 

objetivo de eliminar o abandono de animais em 

nosso município. 

Animais abandonados em vias públicas 

municipais acarretam em problemas sanitários, 

podendo vir a ser prejudicial à saúde da nossa 

população, bem como à saúde dos próprios 

animais abandonados. Diante de tal fato, urge a 

necessidade de o poder público tomar 

providências, através de esterilização gratuita e 

campanhas publicitárias, com a finalidade de 

incentivar a adoção de cães de rua. 

Combater o problema é fundamental. Mais 

importante ainda é não deixar que ele aconteça. 

Sabemos que todos precisam ter direito a vida e 

nós humanos com certeza somos minoria perante 

aos demais habitantes da Terra. Por isso 

devemos respeito. 

Em seu mandato, Anderson Prego vem sempre 

trazendo em evidência a discussão sobre a defesa 

dos animais. Foram protocoladas diversas 

indicações solicitando medidas de controle de 

zoonoses, castração, incentivo à feiras de adoção, 

criação do Conselho Municipal de defesa dos 

direitos dos animais e também o projeto 

nº791/2016, que institui o Dia Municipal dos 

direitos e proteção dos animais. 
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Entenda o que é: 

Lei de zoneamento 
e ocupação do solo 

 

Zoneamento é a divisão 

do território do municí-

pio que tem o objetivo 

de  destinar e utilizar 

cada região da melhor 

maneira em função do 

sistema viário, topogra-

fia e da infraestrutura 

existente. 

O uso do solo deve ser 

pensado a partir do 

relacionamento entre 

as diversas atividades 

para uma determinada 

zona ou região. 

Já a ocupação do solo 

trata da distribuição da 

edificação no lote res-

peitando alguns parâ-

metros legais, tais co-

mo: altura máxima da 

edificação, estaciona-

mento, recuos, taxa de 

ocupação e taxa de 

permeabilidade. 

Leis dessa natureza 

compõe o Plano Diretor 

e tem por objetivo esta-

belecer critérios de 

ocupação e utilização 

do território municipal, 

objetivando o equilíbrio 

entre as regiões, de 

acordo com suas carac-

terísticas, para que se-

ja possível melhorar a 

qualidade de vida da 

população e preservar 

o meio ambiente. 

Indicações deste mês 

367/18 - Estudos para viabilizar 
implantação de refeitório na Escola 
Municipal Agripino João Tosin, Escola 
Municipal Antônio André Johnsson e Escola 
Municipal Nossa Senhora de Fátima. 

366/18 - Estudo que viabilize recursos 
financeiros objetivando a construção de 
uma quadra esportiva coberta na Escola 
Municipal Agripino João Tosin,  na Rua 
Evaldo Kabitschke, 317 - Alto da Cruz. 

351/18 - Estudos para viabilizar 
organização de uma mostra de projetos de 
Economia Solidária e Empreendedorismo 
Social no município de Colombo. 

343/18 - Elaboração de propostas para 
adesão ao programa de iniciativas 
socioambientais para redução de 
vulnerabilidade à mudança do clima em 
áreas urbanas, conforme edital do 
Ministério do Meio Ambiente. 

No ano de 2014, o vereador Anderson Prego 
fez constantes solicitações para que fossem 
tomadas providências para a construção da 
ponte de ligação entre os municípios de 
Colombo e Curitiba.  

No ofício nº152/2014, o pedido foi feito à 
Secretaria Municipal de Obras de Colombo, 
para que fosse reconstruída a referida pon-
te. O ofício 153/2014, encaminhado à Se-
cretaria de Planejamento de Colombo. Já os 
ofícios 154 e 155/2014, foram encaminha-
dos à Curitiba, solicitando ao Departamen-

to de Pontes e Drenagem e à Secretaria de 
Planejamento, respectivamente, que fossem 
empenhados esforços para, em conjunto 
com o município de Colombo, fossem toma-
das as devidas providências.  

No decorrer do tempo, a comunidade conti-
nuou a se manifestar e reivindicar a cons-
trução de uma nova ponte. Esta que encon-
tra-se agora em fase de conclusão e final-
mente os cidadãos terão uma melhora na 
condição de mobilidade. 

Ponte entre Campo Alto e Vila Esperança está próxima de ser con-
cluída - Confira solicitações feitas pelo vereador Anderson Prego. 



Na data de 27 de julho de 2018, foi 
publicado em diário oficial, dois termos 
aditivos aos contratos de publicidade e 
propaganda firmados entre a Prefeitura 
Municipal de Colombo e as empresas 
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING 
SS LTDA e SALISH COMUNICAÇÃO 
LTDA, que somam o teto de R$ 
4.400.000,00 (quatro milhões e 
quatrocentos mil reais) e estendem o 
prazo de validade até a data de 
16/07/2019. 

O contrato nº 144/2015, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Colombo e a 
empresa TRADE COMUNICAÇÃO E 
MARKETING, foi assinado dia 
17/07/2015, com validade até 
16/07/2016 e valor inicial de 
R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 
mil reais). Em julho de 2017, foi 

publicado um termo aditivo, 
aumentando o valor do contrato para R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais) e 
prorrogando o prazo até 16/07/2018. 

Semelhante ao caso acima, o contrato 
nº145/2015, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Colombo e a empresa 
SALISH COMUNICAÇÕES, foi assinado 
em 17/07/2015, com valor inicial de 
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais), prorrogado para 16/07/2018 e 
aumentado o valor para R$ 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos 
mil reais). Com este novo aditivo em 

2018, percebemos que existirão 
contratos, sem nova licitação, há 3 anos. 

Na Lei de Diretrizes orçamentárias, o 
planejamento previsto para a Secretaria 
de Comunicação Social da prefeitura 
soma o montante de R$2.245.000,00 
(dois milhões, duzentos e quarenta e 
cinco mil reais), distribuídos em 
atividades de Comunicação Social para 
o Poder Executivo, como Assessoria de 
Imprensa, Publicidade, Propaganda e 
Relações Públicas. Coordenar eventos, 
cerimoniais e divulgar atos e ações do 
Governo, além de manter despesas de 
pessoal. 

Para tanto, esta secretaria comporta o 
Departamento de Imprensa, 
Coordenação de Redação, Coordenação 
de Imagem e Som, Departamento de 
Publicidade, Propaganda e Veiculação, 
Coordenação de Diagramação; 
Coordenação de Mídia, Departamento de 
Relações Públicas e Divulgação, 
Coordenação Cerimonial, Coordenação 
de Eventos, e Coordenação de Relações 
Públicas, todos com seus cargos 
devidamente preenchidos, conforme 
divulgado no portal da transparência até 
a data desta publicação. 

Para o vereador Anderson Prego (PT), é 
de causar estranheza que uma 
prefeitura, mesmo tendo uma secretaria 
competente instituída para o trabalho de 
comunicação social, necessite ainda 
arcar com tamanha despesa extra para 
dialogar com a população. O vereador 
afirmou que vai aprofundar os estudos e 
acompanhar estes contratos. Em sua 
visão, “uma cidade que comunica com a 
população não precisa gastar tanto com 
propaganda”, finalizou.  

O vereador Anderson Prego solicitou, 
através da Indicação nº 334/2018, que 
a prefeitura promova, incentivo à práti-
ca do “Graffiti” em Colombo. 
A cultura Hip Hop, nascida como forma 
de expressão de comunidades das peri-
ferias estadunidenses, tem hoje no 
mundo todo, inclusive no Brasil, uma 

importância muito grande, pois é um 
movimento sociocultural, difundindo a 
cultura das periferias através de mani-
festação artística e materialização de 
ideias, com os elementos: RAP e DJ 
(música), Break (dança) e Grafite 
(plástica), que trazem sempre forte críti-
ca social e busca por organização comu-
nitária e melhoria das condições de vida 
da periferia  


