
 
 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 106/2021 

 
 

Aprova as contas do Poder 
Executivo referente ao exercício 
financeiro de 2019, nos termos do 
Acórdão de Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná. 

 
 

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo 
referentes ao exercício financeiro de 2019, nos termos do Acórdão de 
Parecer Prévio do Tribunal de Contas nº 619/20 – Primeira Câmara, do 
egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Colombo, 17 de maio de 2021. 
 
 
 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 
 
 

Joel Bueno da Rocha         Roger Rodrigues Germiniano 
 
 
 
Rodrigo Marcel Coradin     José Aparecido Gotardo 
 
 
 
Carlos Izidoro de Souza 

 
 
 



DECRETO LEGISLATIVO N° 167/2021 
 
 

Aprova as contas do Poder 
Executivo referente ao 
exercício financeiro de 2019, 
nos termos do Acórdão de 
Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. 

 
 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE COLOMBO, ESTADO DO 
PARANÁ, APROVOU, E EU, PRESIDENTE, PROMULGO O SEGUINTE 
DECRETO: 
 

Art. 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo referentes ao 
exercício financeiro de 2019, nos termos do Acórdão de Parecer Prévio do 
Tribunal de Contas nº 619/2020 – Primeira Câmara, do egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. 

 
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Colombo, 01 de junho de 2021. 

 
 
 

VAGNER BRANDÃO 
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATA N°. 30 
SESSÃO ORDINÁRIA – 1º/06/2021 

1º Período da 1ª Sessão Legislativa Ordinária 
18ª Legislatura 

 
 

Na Sessão Ordinária realizada no primeiro dia do mês de junho do 
ano dois mil e vinte e um às dezesseis horas, no Plenário 
“Presidente Tancredo de Almeida Neves” da Câmara Municipal de 
Colombo, Estado do Paraná, esteve presente o Vereador: 
Presidente: Vagner Brandão (Vagner da Viação) – PP. Os seguintes 
Vereadores participaram por meio virtual, conforme estabelecido 
nas Portarias nº 20/2021, nº 21/2021 e nº 25/2021: Vice-Presidente: 
Dolíria Londregue Strapasson (Dolíria Strapasson) – PSD; 1° 
Secretário: José Osmair Possebam (Osmair Possebam) – REDE; 2º 
Secretário: Evandro Luiz França (Evandro França) – 
REPUBLICANOS; 3° Secretário: Vitalino Camilo de Leris (Vital 
Cabeleireiro) – PTC; Anderson Ferreira da Silva (Anderson Prego) – 
PT; Carlos Izidoro de Souza (Pastor Carlinhos) – PP; Joel Bueno da 
Rocha (Joel Bueno) – REDE; José Aparecido Gotardo (Ratinho 
Gotardo) – PSD; Marcos Antonio da Silva (Marcos Dumonte) – PL; 
Nivaldo Paris (Nivaldo JNP) – PDT; Odorico Giovani Strapasson 
(Giovani Strapasson) – PTB; Paulo Cezar Heua (Cezinha Heua) – 
PSL; Renato Tocumantel (Renato da Farmácia) – DEM; Rodrigo 
Marcel Coradin (Rodrigo Coradin) – PTC; Roger Rodrigues 
Germiniano (Professor Roger) – REPUBLICANOS; Sidinei Campos 
de Oliveira (Sidinei Campos) – DEM. No Grande Expediente foi 
votada a Ata: nº 29 da Sessão Ordinária realizada no dia 25 de 
maio de 2021, a qual foi aprovada. Na sequência, foram lidas as 
Indicações que serão encaminhadas aos setores competentes: 
Indicação nº 594/2021 Autor: Sidinei Campos de Oliveira (Sidinei Campos) 
Destinatário: Prefeito Municipal Assunto: Solicito ao Executivo Municipal realizar 
as seguintes melhorias na Unidade de Saúde Mauá: reparar telhado da recepção e 
da área de serviço; reparar portão do estacionamento; realizar pintura interna; 
efetuar melhorias na sala de esterilização; aumentar espaço da área da recepção; 
construção de mais três salas de atendimento; reforma da cozinha; melhorar e 
aumentar o espaço externo onde pacientes aguardam para marcar consulta. 
Indicação nº 800/2021 Autor: José Osmair Possebam (Osmair Possebam) 
Destinatário: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Assunto: Pavimentação da Rua Judith Schluga, trecho entre a Estrada da 



Graciosa e Rua Osório Strapasson, Bairro Centro Industrial Mauá. Indicação nº 
801/2021 Autor: José Osmair Possebam (Osmair Possebam) Destinatário: 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Assunto: Solicito a 
Secretaria competente projeto e execução de calçadas para pedestres na Rua 
Terezinha de Jesus Lopes, trecho entre Rua Maria de Lurdes Pereira de Faria até 
o final - Vila Liberdade, Colombo – PR. Indicação nº 802/2021 Autor: Renato 
Tocumantel (Renato da Farmácia) Destinatário: Secretaria Municipal de 
Administração Assunto: Solicito estudos para que seja implantada a 
Documentação Eletrônica (digitalização) nos processos, arquivos, dentre outros 
documentos da prefeitura. Indicação nº 803/2021 Autor: Dolíria Londregue 
Strapasson (Doliria Strapasson) Destinatário: Secretaria Municipal de Obras e 
Viação Assunto: Pavimentação de toda extensão da Rua Pedro Ossoski, Bairro 
Santa Gema. Indicação nº 804/2021 Autor: Dolíria Londregue Strapasson (Doliria 
Strapasson) Destinatário: Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 
(COMEC) Assunto: Solicitar correção de rota da linha de ônibus S19 - Colombo-
Sede / Roça Grande. No sentido Terminal Sede, após chegar ao centro de 
Colombo, na Rodovia Antônio Gasparin, incluir trecho de cerca de dois quilômetros 
passando pelas Ruas Orlando Ceccon e Travessa Sebastião Guarise, com 
instalação de pontos de parada nessas duas vias e, retornando pela Rua Antônio 
Gasparin, continuar o itinerário normal até o Terminal Sede de Colombo. 
Indicação nº 805/2021 Autor: Renato Tocumantel (Renato da Farmácia) 
Destinatário: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano e Habitação 
Assunto: Solicito estudo para abertura de uma nova rua ou travessa entre a Rua 
Ângela Teresa Cecon Corleto para Rua José Dalprá (Rua do Posto de Saúde São 
Gabriel). Indicação nº 806/2021 Autor: Anderson Ferreira da Silva (Anderson 
Prego) Destinatário: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Assunto: Estudo para viabilizar a construção do prédio próprio para o centro de 
convivência da pessoa idosa na região do Rio Verde. Indicação nº 807/2021 
Autor: Vitalino Camilo de Leris (Vital Cabeleireiro) Destinatário: Secretaria 
Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Assunto: Solicito a viabilização 
de um espaço no Alto Maracanã destinado a construção ou ampliação de uma 
capela mortuária contendo cinco ou mais salas que possam ser utilizadas ao 
mesmo tempo. Indicação nº 808/2021 Autor: Paulo Cezar Heua (Cezinha Heua) 
Destinatário: Prefeito Municipal Assunto: Solicito ao Poder Executivo Municipal a 
viabilização para construção de um centro de controle de zoonoses e/ou lar de 
abrigo de animais de todas as espécies abandonadas no Município de Colombo. 
Indicação nº 809/2021 Autor: Anderson Ferreira da Silva (Anderson Prego) 
Destinatário: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Assunto: Estudos para executar obras de revitalização do espaço de esporte e 
lazer com colocação de grama no campo suíço, melhoria da quadra sintética, 
instalação de brinquedos infantis, academia ao ar livre e instalação de ponto 
gratuito de acesso à internet por “wi-fi”, na área localizada na Rua Princesa Isabel, 
esquina com Rua Somália, ao lado da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Jardim 
NS de Fátima. Indicação nº 810/2021 Autor: Joel Bueno da Rocha (Joel Bueno) 
Destinatário: Secretaria Municipal de Obras e Viação Assunto: Estudo para 
colocação de calçamento com inclusão de rampa para cadeirantes e piso tátil para 
deficientes visuais nas seguintes vias do Bairro Arruda: Rua do Quivi, entre as ruas 



do Pavão e do Faisão; Rua do Jaçanã, entre as ruas do Noitibó e do Cisne; Rua 
do Cisne, entre as ruas do Pavão e Jerônimo Alberti; Rua do Pelicano, entre as 
ruas das Pombas e do Açor; Rua do Açor, entre as ruas Pelicano e GralhaAzul; 
Rua da Gralha-Azul, entre as ruas do Condor e do Pavão; Rua do Condor, entre as 
ruas Beija Flor e do Jaburu; Rua do Jaburu, entre as ruas do Condor e Beija-Flor; 
Rua Beija Flor, entre as ruas do Jaburu e da Gralha-Azul; Rua do Pintagol, entre 
as ruas do Pavão e Beija–Flor e Rua da Garça, entre as ruas do Pavão e do 
Colibri. Indicação nº 811/2021 Autor: José Aparecido Gotardo (Ratinho Gotardo) 
Destinatário: Secretaria Municipal de Obras e Viação Assunto: Implantar uma 
escadaria e rampa de acesso na Rua Madagascar no acesso para a Rua Gustavo 
Kubitschek no Bairro Rio Verde, bem como a limpeza total, asfaltamento e melhor 
iluminação pública com lâmpadas de LED. Indicação nº 812/2021 Autor: José 
Aparecido Gotardo (Ratinho Gotardo) Destinatário: Secretaria Municipal de 
Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho Assunto: Implantação de agências 
bancárias no bairro São Gabriel, no Centro Comercial, próximo ao Hipermercado 
Santa Helena. Indicação nº 813/2021 Autor: Paulo Cezar Heua (Cezinha Heua) 
Destinatário: Prefeito Municipal Assunto: Solicito ao senhor Prefeito Municipal, a 
implantação da equoterapia para o tratamento de pessoas com necessidades 
especiais e processos de reabilitação física. Indicação nº 814/2021 Autor: Sidinei 
Campos de Oliveira (Sidinei Campos) Destinatário: Secretaria Municipal de 
Saúde Assunto: Solicito a relocação da farmácia municipal na regional Maracanã, 
para local próximo a UPA Maracanã, para evitar que pacientes diagnosticados com 
suspeita de COVID-19 na UPA, tenham que se deslocar até a regional Maracanã 
para pegar remédios, o que vem gerando risco de transmissão da COVID-19 aos 
funcionários e munícipes que ali procuram algum serviço da prefeitura. Indicação 
nº 815/2021 Autor: Sidinei Campos de Oliveira (Sidinei Campos) Destinatário: 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) Assunto: Solicito o 
retorno do trajeto anterior da linha de ônibus do transporte coletivo Alto 
Maracanã/Bairro Alto - B25, devido à abertura de acesso ao Bairro Alto pela 
Estrada da Graciosa. Indicação nº 816/2021 Autor: Paulo Cezar Heua (Cezinha 
Heua) Destinatário: Prefeito Municipal Assunto: Solicito a criação de uma 
campanha permanente de conscientização da população no que diz respeito à 
manutenção da limpeza da cidade, utilizando os diversos meios de comunicação 
para isso (site da Prefeitura, Redes Sociais, Jornais, Outdoor, etc.). Indicação nº 
817/2021 Autor: Evandro Luiz França (Evandro França) Destinatário: Secretaria 
Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude Assunto: Viabilizar a 
iluminação do campo de futebol localizado na Rua Verginia Betinardi Dalprá no 
Bairro Ana Terra. Indicação nº 818/2021 Autor: José Aparecido Gotardo (Ratinho 
Gotardo) Destinatário: Ministério da Infraestrutura Assunto: Revitalização da BR 
476 - Estrada da Ribeira no Município de Colombo: implantar rotatórias ou 
trincheiras nos acessos das seguintes localidades: São Dimas, Guaraituba, Jardim 
das Graças, Ana Terra, Nossa Senhora de Fátima, Alto da Cruz e Rio Verde. 
Indicação nº 819/2021 Autor: José Aparecido Gotardo (Ratinho Gotardo) 
Destinatário: Ministério da Infraestrutura Assunto: Revitalização da BR 476, 
Estrada da Ribeira no Município de Colombo: implantar novas luminárias de LED; 
implantar sinalização horizontal; implantar paisagismo ou piso no canteiro que 
divide as pistas; implantar melhor sinalização de orientação de acessos aos 



bairros. No espaço para registro de requerimento verbal, o 
Vereador Osmair Possebam registrou Votos de Pesar pelo 
falecimento do Senhor Agostinho Lunardon, ocorrido no dia 29 de 
maio de 2021. A esse voto subscreveram os Vereadores Anderson 
Prego e Rodrigo Coradin. Registrou Votos de Congratulações à 
Instituição Alpha Ajuda, representada pela Senhora Maria J. de 
Pontes Alcazar, pelo brilhante apoio dedicado às instituições que 
desenvolvem projetos Sociais na Região do Mauá/Vila Zumbi, 
desde 2015 e em especial no período da pandemia do COVID-19. 
Registrou Votos de Congratulações ao Senhor Claudio da Silva 
Peixoto, pelos excelentes programas transmitidos na Band Paraná.  
A esse voto subscreveu o Vereador Joel Bueno. O Vereador 
Giovani Strapasson registrou Votos de Pesar pelo falecimento do 
Senhor Eliseu Gasparin, ocorrido no dia 29 de maio de 2021. A 
esse voto subscreveu a Vereadora Dolíria Strapasson. O Vereador 
Anderson Prego registrou Votos de Congratulações, pelo início da 
Semana de Meio Ambiente, ao Senhor Diego Saldanha, pelo 
Projeto Ecobarreiras; à Senhora Tatiane Soares, pelo Projeto a 
Riqueza dos Resíduos; ao Projeto Colombo Lixo Zero; e à Equipe 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pela promoção de um 
ambiente ecologicamente sustentável. A esse voto subscreveram 
os Vereadores Renato da Farmácia, Joel Bueno e Marcos 
Dumonte. O Vereador Pastor Carlinhos registrou Votos de 
Congratulações à Igreja do Evangelho Quadrangular, representada 
pelo Reverendo Marcos Amorim, Presidente da CED-PR, pelos 

sessenta e seis anos da chegada da Igreja no Paraná, completados 
dia 28 de maio. Registrou Votos de Congratulações à Pastora 
Sarah Mamedes Minervino e ao Pastor Adilson Minervino, da 15ª 
Igreja do Evangelho Quadrangular, pelos dezoito anos de 
aniversário da igreja, completados no dia 1º de junho de 2021. Na 
Ordem do Dia, foram colocadas em 1ª votação as seguintes 
matérias: 1) Projeto de Lei do Executivo nº 14/2021 Autor: 
Executivo Municipal Assunto: Cria o Programa Municipal de 
Castração Gratuita e dá outras providências. O Vereador 
Anderson Prego disse que sempre buscou que esse programa 
fosse feito em forma de lei. Explicou que haverá controle de 
zoonoses dos cães e gatos e educação ambiental com os tutores. 
Falou que os animais estão nas ruas porque foram abandonados 



pelo dono, por isso é necessário fazer a educação e 
posteriormente, caso não haja mudança comportamental, punição 
se houver abandono e maltrato. Disse que o projeto vai atender os 
cães e gatos das famílias carentes de Colombo, os animais em 
situação de rua, e os animais cuidados pelas protetoras e 
protetores. Contou também que já propôs um censo para a 
população animal no Município, para saber como agir para o bem 
estar animal. Afirmou que é necessário criar alternativas para 
garantir a qualidade de vida para os animais. Disse que apoia o 
projeto e que seu voto é favorável. O Vereador Renato da 
Farmácia disse que seu voto é favorável. Falou que há bastante 
demanda no Município, e disse que sabe do sofrimento dos 
protetores para castrar os animais, indo inclusive para outras 
cidades. Falou que espera que a quantidade seja suficiente para 
controlar a natalidade dos animais abandonados, pois os abrigos já 
não suportam mais a demanda. Contou que contribui com os 
protetores, considerou que é um avanço para o Município e 
mostrou-se feliz pela Prefeitura estar preocupada com a causa. O 
Vereador Professor Roger disse que foi questionado sobre o 
projeto e esclareceu quem são as pessoas que poderão participar 
do programa. O Vereador Marcos Dumonte declarou seu voto 
favorável, parabenizou o Vereador Anderson Prego e os 
Vereadores integrantes das Comissões, pelo debate realizado. O 
Vereador Evandro França disse que as cuidadoras pagam as 
castrações, comida e remédios para os animais em situação de rua 

com recursos próprios, e que o projeto vai ajudar muito. O 
Vereador Joel Bueno parabenizou o Executivo e disse que é 
preciso ficar atento na fiscalização. Falou que há demanda e por 
isso o projeto é fundamental. O Vereador Osmair Possebam 
parabenizou o Executivo e disse que vários Vereadores defendem a 
causa animal. Declarou seu voto favorável e destacou a relevância 
do projeto. O Vereador Ratinho Gotardo disse que é gratificante 
votar esse projeto. Falou sobre a dificuldade que algumas pessoas 
enfrentam quando o animal dá cria, porque ninguém quer 
abandonar os filhotes. Disse que o programa é muito importante e 
parabenizou o Prefeito Helder Lazarotto e o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente. O Vereador Pastor Carlinhos parabenizou o 
Executivo Municipal pela proposta. Disse que há necessidade de 



controle da população animal, falou que não é barato cuidar de um 
animal e que o projeto será importante para as famílias carentes. O 
projeto foi aprovado por dezesseis votos. 2) Projeto de Lei do 
Legislativo nº 928/2021 Autor: Anderson Ferreira da Silva 
(Anderson Prego) Assunto: Inclui os/as trabalhadores/as em 
Educação e da Assistência Social na fase 1, como grupo prioritário 
do Plano Municipal de Vacinação contra a covid-19, em todo o 
território do município de Colombo-PR. O Vereador Anderson 
Prego disse que o projeto é de muita importância, pois esses 
profissionais atuam na linha de frente do enfrentamento do covid-
19. Considerou que o projeto pode influenciar outras cidades. Falou 
que o processo de vacinação já começou na educação e que há 
iniciativa do Governo estadual para a assistência social. Afirmou 
que é um fruto de muitas pessoas que estiveram à frente da 
discussão, tais como o CREAS, o Fórum dos Técnicos da Saúde, e 
diversos Vereadores que apresentaram propostas. Destacou a 
importância da defesa dos servidores públicos. Falou que luta pela 
vacinação em massa, mas que por um erro do governo federal que 
não trabalhou pela vacinação, quem mais está sofrendo são as 
famílias que perderam entes queridos. O Vereador Professor 
Roger disse que foi relator na Comissão de Educação e que reviu 
diversas legislações. Falou que por iniciativa do Governo do 
Paraná, os trabalhadores da assistência social serão imunizados, e 
que isso é um avanço. Mostrou-se feliz por saber que a atuação 
local acabou tendo impacto estadual. Disse que Colombo antecipou 

a vacinação dos profissionais da educação, e que isso deve ser 
louvado, pois foi surpreendente. Parabenizou os Vereadores 
Anderson Prego, Cezinha Heua, Joel Bueno e Osmair Possebam 
pelo apoio e luta. O projeto foi aprovado por dezesseis votos. Na 
sequência, foram colocadas em votação única as seguintes 
matérias: 1) Projeto de Decreto Legislativo nº 106/2021 Autor: 
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento Assunto: Aprova 
as contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 
2019, nos termos do Acórdão de Parecer Prévio do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná. O Vereador Anderson Prego disse 
que é obrigação do Município prestar contas, e obrigação da 
Câmara analisá-las com o auxílio do Tribunal de Contas. Explicou 
que as contas foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal, e que 



isso é muito difícil, porque até uma perda de prazo é passível de 
ressalva. Explicou que se trata da prestação de contas do exercício 
financeiro de 2019 da Prefeitura. Contou que em 2016 propôs um 
controle de transparência por meio de um conselho e frisou a 
importância da participação popular na fiscalização. O projeto foi 
aprovado por dezesseis votos. 2) Moção nº 5/2021 Autor: 
Anderson Ferreira da Silva (Anderson Prego) Destinatário: 
Governo do Estado Assunto: Moção de apoio para que seja 
realizado reordenamento da prioridade de vacinação, com inclusão 
dos trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 
no grupo prioritário, para que sejam vacinados em caráter de 
urgência, considerando a atuação destes profissionais de forma 
estratégica, na linha de frente, de forma ininterrupta durante todo o 
período de pandemia. O Vereador Anderson Prego disse que 
quando propôs a moção não tinha conhecimento de que o Governo 
estadual tinha determinado que os trabalhadores fossem colocados 
como prioridade na vacinação. Falou que sabe que esses 
profissionais atuam diretamente na garantia de direito da população 
mais vulnerável. Disse que o intuito da Moção de Apoio aos 
trabalhadores é mostrar que Colombo tem posicionamentos 
políticos que podem influenciar outras cidades. A moção foi 
aprovada por dezesseis votos. Com anuência do Plenário foi feita 
a inversão da pauta, e foi convidado para fazer o uso da 
Tribuna Livre o Senhor Mauro Celso Monteiro, representante do 
Santa Mônica Clube de Campo Assunto: Declaração de utilidade 

pública do referido clube. O Coronel Monteiro agradeceu o convite 
e cumprimentou os Vereadores. Disse que tem alguns projetos 
encaminhados para o desenvolvimento do esporte. Contou que 
realiza trabalho voluntário no Clube Santa Mônica, polo sediado em 
Colombo que abrange associados de diferentes cidades. Falou 
sobre projetos voltados para a área social, como campanhas de 
agasalho; e para a formação de atletas, como as trezentas crianças 
e jovens que treinam nas dependências do clube de forma gratuita. 
Disse também que possui um projeto inovador, e que para isso 
precisa enfrentar barreiras municipais e estaduais, e precisam do 
título de utilidade pública, projeto que já foi apresentado pelo 
Vereador Renato da Farmácia, já que se trata de uma entidade sem 
fins lucrativos. Considerou que o clube provavelmente é a maior 



empresa sediada em Colombo, com mais de trezentos funcionários, 
que em sua maioria são residentes locais. Finalizou convidando os 
Vereadores para visitar e conhecer o clube, que neste ano 
completou sessenta anos. O Vereador Renato da Farmácia disse 
que é um prazer conhecer o Coronel Monteiro, ao qual teve a honra 
de dar o título de cidadão honorário. Disse que os associados estão 
felizes com a nova diretoria e que os Vereadores vão gostar de 
conhecer o clube. Citou o clube de escoteiros, que faz trabalho com 
as crianças, e ressaltou que o Santa Mônica não tem fins lucrativos. 
Recordou que os eventos do Miss Colombo também são feitos no 
Santa Mônica, que sempre cedeu o espaço para grandes 
acontecimentos do Município. Reforçou a contribuição que já é feita, 
ajudando trezentas crianças e adolescentes que praticam diversas 
modalidades de esporte. Falou que há o desejo de aumentar a 
quantidade de jovens, para o período da tarde, onde a estrutura é 
pouco usada. Concluiu parabenizando o Coronel Monteiro pela 
diretoria e disse que tem certeza que os Vereadores apoiarão o 
projeto de lei de utilidade pública. O Vereador Anderson Prego 
disse que a CCJ estará à frente da análise do projeto e que o 
caráter social sempre é avaliado. Disse que acompanha o clube, e 
recordou uma reunião em 2020 onde foi debatida a forma com a 
qual pudesse ter a abertura consciente durante a pandemia. Disse 
que conheceu uma realidade do clube que muitas pessoas não 
conhecem, no acolhimento dos jovens e apoio nos esportes de alto 
rendimento. Finalizou colocando-se à disposição. O Vereador 

Osmair Possebam disse que o maior patrimônio social do Santa 
Mônica é o atendimento aos jovens. Falou também que pôde 
testemunhar que no âmbito social, enquanto o clube estava 
fechado, foram feitas doação para associações e para as famílias 
mais carentes do Município. Recordou a ajuda que o 22º Batalhão 
da PM deu aos jovens da Escola Barão de Mauá, e da Escola 
Zumbi dos Palmares, enquanto o Coronel era Comandante. 
Concluiu oferecendo seu apoio. O Vereador Sidinei Campos disse 
que é uma satisfação contar com a presença do Coronel Monteiro. 
Recordou as grandes contribuições feitas na Vila Zumbi dos 
Palmares e expressou sua gratidão. Somou-se aos Vereadores e 
disse que o projeto tem seu apoio. Falou sobre o Projeto de Lei nº 
821/2017, de sua autoria, que concede incentivo fiscal às 



agremiações desportivas sediadas no Município de Colombo e que 
realizem projetos sociais. O Vereador Ratinho Gotardo disse que 
o 22º Batalhão da PM em Colombo foi comandado de forma 
excelente pelo Coronel, e recordou os passeios ciclísticos e a 
entrega do título de cidadão honorário. Também destacou que os 
eventos do Miss Colombo são realizado no Clube Santa Mônica, o 
orgulho de Colombo. Recordou quando trabalharam juntos no 
DETRAN, e agradeceu ao Coronel pelo projeto do novo DETRAN 
em Colombo. Finalizou comunicando que em junho o governador 
virá para a inauguração oficial. O Presidente Vagner Brandão 
disse que o Coronel sempre será bem-vindo na Casa. Expressou 
sua gratidão pela implantação do 22º Batalhão da PM no Município 
e ressaltou que o Coronel sempre realiza um excelente. Disse que o 
projeto sendo para benefício da comunidade, terá a aprovação de 
todos os Vereadores. O Coronel Monteiro agradeceu pelas 
palavras de todos os Vereadores. Recordou que o trabalho do 
Batalhão era simples, mas deu muito resultado e disse que as 
pequenas coisas podem gerar grandes atividades. Concluiu falando 
que o Santa Mônica recebe muitos recursos e que com a utilidade 
pública poderão ser feitos excelentes projetos. No espaço para 
explicação pessoal, o Vereador Professor Roger falou que tem 
visto e ouvido relatos de várias pessoas que estão sofrendo com a 
falta de médicos no Município, e que o tempo de espera no PA do 
Maracanã tem sido de entre seis e oito horas. Afirmou que é preciso 
atuar em conjunto com o Executivo para achar soluções rápidas. 

Frisou que as pessoas que precisam de um atendimento por outros 
motivos que não o covid-19, estão enfrentando muita demora. Disse 
que sabe o que os médicos e funcionários estão passando, mas 
que a população precisa de ajuda e é preciso união para resolver 
essa situação. O Vereador Renato da Farmácia disse que todos 
os vereadores estão sendo cobrados sobre isso. Contou que 
participou de uma reunião com o Vereador Sidinei Campos e com o 
Doutor Humberto, do PA do Maracanã, que pediu ajuda para que 
seja intervisto de alguma forma. Disse que o último final de semana 
foi um caos e que é preciso buscar meios para resolver o problema. 
Considerou que o salário baixo não atrai médicos para o Município, 
e que os que ficaram estão se desdobrando muito mais que o 
normal para conseguir dar conta. Contou que o contrato com a 



empresa prestadora de serviços foi encerrado sexta-feira e que 
agora há falta de médicos. Concluiu falando que os Vereadores 
estão preocupados e também dependem de atendimento como 
qualquer pessoa. O Vereador Ratinho Gotardo recordou que o 
Coronel Monteiro sempre foi acessível e que sempre foi bem 
atendido por ele. Sobre o PA do Maracanã, disse que tem sido 
marcado nas redes sociais com comentários maldosos, e que 
inclusive é questionado sobre o porquê de não ir pessoalmente até 
o local. Falou que é necessário ser ético e não fazer demagogia. 
Ressaltou que o profissional sempre irá para onde a oferta salarial 
for maior e disse que o Executivo está fazendo de tudo para 
solucionar esse problema. O Vereador Anderson Prego falou que 
a principal prioridade na gestão pública neste momento é a saúde. 
Disse ter acompanhado e visto diversos Vereadores no PA e 
demais unidades, conversando com as pessoas para ter um 
diagnóstico. Falou que há uma superlotação, mesmo após as 
adaptações que foram feitas.  Informou que amanhã haverá reunião 
com Prefeito e a Secretária de Saúde e que hoje houve uma 
reunião informal com Comissão de Educação, Saúde e Bem Estar 
Social. Afirmou que é preciso revisar o plano de carreira dos 
médicos e profissionais de saúde, mas questionou se essa é uma 
opção viável no momento. Contou que em 2017 o salário foi 
aumentado em 33%, após a grave dos médicos. Concluiu falando 
que a reunião de amanhã será de suma importância para entender 
o que está acontecendo e que não houve negligência. O Vereador 

Osmair Possebam disse que os profissionais estão exaustos e que 
continuam atendendo bem. Afirmou que é importante ir para a 
reunião com propostas para resolver o problema, pois a saúde não 
espera. O Vereador Pastor Carlinhos ressaltou o esforço e 
dedicação dos médicos. Disse que a demanda tem sido muito 
grande, mas que sem saúde não é possível fazer nada. Falou que a 
situação tem piorado em todos os lugares e que esse é o pior 
momento da pandemia. Considerou que é preciso achar um 
caminho e ir além do que está sendo feito. Disse que tem certeza 
que encontrarão a saída e que a reunião será muito importante. O 
Vereador Joel Bueno disse frequentou o PA do Maracanã por 
muitos anos, quando trabalhava no Conselho Tutelar. Disse que 
esse final de semana provavelmente terá muito mais gente que o 



normal. Falou que é preciso encontrar uma saída para melhorar o 
salário dos médicos. Afirmou que a reunião vai ser produtiva com 
certeza. Disse que entende que os recursos são limitados, mas que 
deve haver uma saída. Falou que o Prefeito Helder Lazarotto é 
sensível e vai buscar uma solução. Concluiu dizendo que torce para 
que tudo volte ao normal. O Vereador Sidinei Campos disse que 
há problema com o teto da folha de pagamento e que a lei de 
responsabilidade fiscal impede o aumento dos salários. Recordou 
que já foi estudado sobre isso, mas há uma limitação. Disse que 
acredita que o Prefeito Helder Lazarotto, com sua equipe vai 
conseguir achar uma saída. Informou que a unidade de saúde do 
Fátima vai ser transformada em UPA, o que irá contribuir muito. 
Disse acreditar que virão notícias boas, para que o povo seja bem 
atendido. Parabenizou a Comissão de Educação, Saúde e Bem 
Estar Social pelo trabalho que vem fazendo em busca de uma 
solução. A seguir, nada mais havendo a tratar, o Presidente 
declarou encerrada a Sessão às dezoito horas e catorze minutos. A 
Ata foi lavrada por Alexandra Aleteia Capriglioni e será assinada 
pelos Vereadores após lida e aprovada.  
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