
A convite do vereador Anderson Prego, o sr 

Adegmar José Silva, conhecido como Mestre 

Candiero esteve presente na sessão ordinária 

de 27/11, na Câmara Municipal de 

Colombo, ocasião em que também recebeu 

votos de congratulações das mãos do 

vereador, pelo seu trabalho em defesa da 

população negra. Candiero ocupa 

atualmente a função de Assessor de Política 

da Promoção da Igualdade Racial da 

Prefeitura Municipal de Curitiba. Na tribuna 

livre, falou sobre as necessidades que o 

município de Colombo precisa superar para 

promover, de forma efetiva, as políticas de 

igualdade racial. 

Candiero iniciou sua fala dizendo que é 

sempre um grande desafio vir a Colombo 

para falar sobre políticas de igualdade racial, 

devido a pauta não parecer estar sendo 

respeitada em nosso município. Segundo ele, 

a pauta racial tem avançado pelo mundo 

todo e precisa avançar aqui também. 

Apontou questões técnicas para alcançar 

financiamento através de editais e convênios 

com o governo estadual, federal ou mesmo 

verbas  in ternac iona is ,  como as 

disponibilizadas pela ONU. Segundo ele, é 

necessário que o município tenha um órgão, 

com gestor nomeado e um conselho 

municipal instituído para requerer recursos. 

Ao final, disse que é necessário investir em 

pesquisas e redescobrir a história, resgatando 

as contribuições do povo negro na 

construção de Colombo e região 

metropolitana, a exemplo do que já vem 

acontecendo em outros locais. 

O vereador Anderson Prego parabenizou 

Candiero pela fala e apresentou alguns de 

seus projetos e requerimentos em favor das 

políticas de igualdade racial em Colombo. 

Dentre eles estão: a solicitação para 

nomeação de um gestor responsável por 

desenvolver estas políticas; a adesão ao 

programa Juventude Viva, que prioriza 

construções de CMEIS, unidades de saúde e 

demais equipamentos públicos aos 

municípios que optam pela adesão; 

elaboração de projeto para captação de 

recursos para Colombo; proposição da 

criação do Memorial dos Imigrantes Negros 

e Negras; proposição da criação do 

Conselho Municipal de Igualdade Racial; 

Plano de prevenção à violência e extermínio 

da Juventude Negra; e o projeto de lei que 

institui o Dia Municipal da Mulher negra. 
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Entenda o que é: 

Em referência a Zumbi 

dos Palmares, ícone da 

resistência negra para 

o fim da escravidão no 

Brasil, morto em 20 de 

novembro de 1695, foi 

criada no Brasil, a Lei 

12.519/2011, que 

instituiu a data 20 de 

novembro como o Dia 

Nacional de Zumbi e da 

Consciência Negra. 

Esta lei foi fruto de 

u m a  i n t e n s a 

a r t i c u l a ç ã o  d o s 

Movimentos Negros do 

Brasil e da sociedade 

civil organizada. O 20 

de Novembro é uma 

referência à reflexão 

sobre o papel dos 

negros e negras para 

construção do país.  

M e s m o  c o m  a 

aprovação do Estatuto 

da Igualdade Racial 

(Lei nº12.288/2010), 

não houve um avanço 

considerável para 

superar o racismo 

presente em nosso dia-

a - d i a ,  a i n d a  é 

necessário que os 

munícipios aprovem 

leis próprias para 

combater todos os 

tipos de racismo e 

preconceitos. 



O Mandato Popular Participativo 

Vereador Anderson Prego vem a público 

manifestar seu apoio à luta dos 

cobradores e das cobradoras de ônibus, 

mais uma classe de trabalhadores que 

sofrem ataques, sob a ameaça iminente 

de grande desemprego.  

A ameaça se deve ao projeto de lei da 

Prefeitura de Curitiba, que pretende 

implementar o sistema de bilhetagem 

eletrônica em toda a rede integrada de 

transporte, o que significa a extinção de 

cerca de 6 mil postos de trabalho. 

Aqui no município de Colombo, o 

vereador Anderson Prego protocolou 02 

projetos de lei, justamente antecipando a 

defesa destes trabalhadores. Os dois 

projetos AINDA NÃO FORAM 
APROVADOS, mas é importante saber 

do teor das propostas. Um dos projetos 

proíbe a substituição da função cobrador 

de ônibus pelo leitor de cartão transporte 

nos veículos do transporte coletivo 

municipal de Colombo. Já o outro, 

impede que as empresas que prestam 

serviços para a Prefeitura de colombo, 

exijam que o motorista acumule as 

funções de conduzir o veículo e cobrar as 

passagens dos usuários.  

Fazemos isso porque entendemos que a 

figura do cobrador de ônibus sempre foi 

de grande importância para a garantia 

da qualidade do atendimento aos 

usuários do transporte coletivo. O 
cobrador não é apenas aquela pessoa 

responsável por receber o dinheiro, 

devolver o troco e liberar a catraca para 

as pessoas dentro do ônibus. Ele 

acumula as funções de auxiliar o 

motorista, avisando em casos de 

necessidade de esperar o momento 

adequado para fechar as portas e 

arrancar com o veículo. Em carros que 

contém os elevadores de acessibilidade, é 

o cobrador quem os opera. É o cobrador 

também, quem orienta passageiros sobre 
os pontos de ônibus mais próximos de 

seus destinos, dentre outras formas de 

prestação de serviços.  

Indicações deste mês 

574/18 - Estudo para criar o Fundo 

Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, instrumento de captação e 

aplicação de recursos destinados à 

execução das políticas, programas e 

projetos na área de atendimento da pessoa 

com deficiência. 

573/18 - Estudos para formação de 

parceria entre Prefeitura Municipal, Polícia 

Militar e demais órgãos competentes para 

implantação de ações integradas de 

f iscalização urbana, em bares, 

lanchonetes, tabacaria e casas noturnas, 

no município de Colombo – AIFU, no 

município de Colombo. 

557/18 - Estudos para viabilizar Cursos de 

Robótica e Capacitação de professores 

Multiplicadores. Desmistificar a robótica e 

aproximar os alunos dessa nova realidade, 

incentivando a participarem do ambiente 

de ciência, tecnologia e inovação do 

Município. 

556/18 - Estudos de oferta de clínicas 

especializadas para crianças e adolescestes 

usuários de drogas. 

O Programa Bolsa Atleta é uma Lei (LEI 

MUNICIPAL Nº 1.019, DE 23/07/2007), 

que dispões sobre incentivos financeiros 

aos atletas colombenses, a serem 

ap l i cados  em t r e inamentos  e 

competições. 

Para a solicitação da bolsa, o atleta 

deverá ser federado, ter competido em 

provas de nível estadual, nacional ou 

internacional em provas oficiais de cada 

modalidade. Também é necessário que 

os atletas tenham índices requisitados 

no bolsa atleta. 

Instruções para a inscrição: baixar o 

Formulário e o Check List; preencher 

ambos; juntar a documentação 

solicitada; colocar em envelope lacrado 

e enviar para Secretaria Municipal de 
Esporte Cultura Lazer e Juventude, 

através do Protocolo da Prefeitura 

Municipal de Colombo e também da 

Sub Sede do Alto Maracanã.  

Data Limite: até 18 de fevereiro de 

2019, às 16h45min 

Os arquivos do formulário, check list e 

LEI MUNICIPAL Nº 1.019, DE 

23/07/2007 poderão ser baixados no 

site oficial da Prefeitura. 

www.colombo.pr.gov.br 


