
O Vereador Anderson Prego (PT) e o 

Deputado Estadual Professor Lemos 

(PT) realizou na noite de terça-feira 

(11), uma reunião pública para 

debater a Reforma da Previdência, que 

tramita no Congresso Nacional (PEC 
287) e retira direitos históricos dos 

trabalhadores.  

O evento aconteceu na Câmara 

Municipal de Colombo e contou com 

dezenas de participantes, dentre eles, 
lideranças comunitárias, liderança da 

Igreja Católica, o Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública 

de Colombo (APMC Sindicato), o 

S in d i c a t o  d o s  S e r v i d o r e s  e 
Empregados Públicos Municipais de 

Colombo (SISMUCOL) e os vereadores: 

Angelo Betinardi, Dr Antoninho, 

Edson Baggio e Marquinhos Berlesi.  

O deputado fez uma apresentação 

geral da proposta que esta em 
tramitação, passando por todos os 

pontos debatidos atualmente e 

evidenciou os prejuízos que ela pode 

trazer para a população, bem como 

para os municípios brasileiros, que 
dependem mui tas  vezes  dos 

a p o s e n t a d o s ,  q u e  f a z e m  o 

aquecimento do comércio local. Lemos 

frisou também, que aumentando o 

tempo de contribuição e a idade para 

se aposentar, automaticamente a 

reforma vai gerar desemprego, já que o 
aposentado vai ocupar a vaga do 

jovem trabalhador. 

Anderson ressaltou que a proposta 

afeta claramente os mais pobres no 

Brasil, além de penalizar as mulheres, 
agricultores e servidores públicos. “O 

governo alega um déficit enorme, 

porém sabemos que não é verdade. Se 

a proposta for aprovada representa 

uma grande armadilha para a 

população, que na prática não 
conseguirá se aposentar”, finalizou.  

Anderson Prego e dep. Prof. Lemos 
promovem debate sobre Reforma da 
Previdência na Câmara de Colombo 

Entenda o que é: 
Reforma Trabalhista - saiba o 

que pode mudar: 

Demissão: O projeto prevê 

a demissão em comum 

acordo A multa de 40% 

do FGTS seria reduzida 
a 20%, e o aviso prévio 

ficaria restrito a 15 di-

as. Além disso, o traba-

lhador poderia sacar 

80% do Fundo, mas 
perderia o direito a re-

ceber o seguro-

desemprego.  

Mulheres e trabalho insalu-

bre: 

Mulher grávida ou lac-

tante poderá trabalhar 

em ambientes conside-
rados insalubre, desde 

que apresente um ates-

tado médico que garan-

ta que não há risco ao 

bebê nem à mãe.  

Acordos coletivos 

Um dos principais pontos da 

Reforma abre a possibilidade 

para que negociações entre 

trabalhadores e empresas se 

sobreponham à legislação 

trabalhista, o chamado 

"acordado sobre o legislado". 

Poderão ser negociados à 

revelia da lei o parcelamento 

de férias, a jornada de traba-

lho, a redução de salário e o 

banco de horas. Por outro 

lado, as empresas não pode-

rão discutir o fundo de ga-

rantia, o salário mínimo, o 

13o e as férias proporcionais. 

Para a jornada de trabalho, o 

texto prevê que empregador 

e trabalhador possam negoci-

ar a carga horária num limite 

de até 12 horas por dia e 48 

horas por semana. A jornada 

de 12 horas, entretanto, só 

poderá ser realizada desde 

que seguida por 36 horas de 

descanso. 

Indicações deste mês 

257/17 - Estudos para realização de 

auditoria do contrato firmado entre a 

SANEPAR e Prefeitura de Colombo. 

251/17  - Estudos para viabilizar 
construção de calçada na Avenida Colombo 

no Bairro Santa Terezinha. 

250/17  - Estudo para viabilizar a 
construção de Unidade Básica de Saúde no 

Bairro Santa Terezinha. 

249/17  - Estudos para inclusão no plano 
comunitário de pavimentação as seguintes 

vias: Rua do Jatobá, R. Jequitibá, R. do 
Carvalho, R. do Xaxim, R. das Flores, R.  

do Pequi, no Bairro São Dimas. 

248/17  - Estudos para pavimentação 
asfáltica de baixo custo da Rua Foz do 
Iguaçu, no trecho entre a Rua Astorga e a 

Rua Ampére, no bairro Guaraituba. 

247/17  - Estudos para pavimentação da 
R. Evaldo Kabitschke, no trecho entre a R. 

Marrocos R. Moçambique no Alto da Cruz. 

246/17  - Estudos para pavimentação 

asfáltica de baixo custo na Rua Alexandre 

Guebur no São Gabriel. 
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Vereadores aprovam Moção de 

repúdio à Pec da Previdência. 

Na sessão do dia 11/04, a Câmara Mu-
nicipal de Colombo aprovou MOÇÃO 
DE REPÚDIO de autoria do vereador 
Anderson Prego que solicita que seja 
encaminhada ao Governo Federal, Câ-
mara Federal e ao Senado da Repúbli-
ca, Moção de Repúdio a Proposta de 
Emenda Constitucional - PEC 287/2016, 
que altera as regras da Seguridade So-
cial no Brasil, propondo mudança na 
Previdência Social retirando direitos dos 
trabalhadores/as. 



De autoria do vereador Anderson Prego, 

a Indicação de N°257/2017, foi encami-

nhada a Secretaria de Governo do mu-

nicípio de Colombo. A solicitação é de 

que seja realizada uma auditoria do 

contrato de prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento 

sanitário firmado entre a Companhia 
Paranaense de Saneamento – SANEPAR 

e Prefeitura Municipal de Colombo.  

Nesta ação, é necessário que se verifi-
que toda a prestação de serviços públi-

cos de abastecimento de água e esgota-

mento sanitário, compreendendo capta-

ção, adução de água bruta, produção 

de  água  para  abast ec imento 

(tratamento), sua preservação, distribu-

ição (adução) de água tratada, opera-
ção, conservação, manutenção de re-

des, incluindo as ligações prediais e os 

instrumentos de medição, coleta, remo-

ção, tratamento e disposição final de 

esgotos no Município. 

Anderson explica que o contrato de a-

bastecimento de água e esgotamento 

sanitário firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Colombo e a Companhia 

de Saneamento do Paraná – Sanepar 

teve seu término no ano de 2015, desde 

então, a Sanepar está operando sem 

um contrato vigente, o que acarretou 

em sérios prejuízos ao nosso município, 
haja vista que a tarifa especial, com 

desconto de 50% nas faturas dos pré-

dios e instalações públicas está sus-

penso, assim como o repasse de 0,8% 

dos lucros para o Fundo Municipal do 

Meio Ambiente. 

Anderson Prego pede auditoria do contrato de prestação 

de serviços entre SANEPAR e Prefeitura de Colombo 

Anderson Solicita revitaliza-
ção do campo do Fátima 

A solicitação é de que sejam efetuados 

os serviços de  limpeza, roçada, instala-

ção de iluminação pública, traves e a-

lambrado, drenagem de água parada e 

plantio de grama. A manutenção do 

campo de futebol faz-se necessária já 
que o espaço é muito utilizado por cri-

anças, adolescentes e jovens na prática 

de esportes. O pedido foi feito através 

do ofício Nº 79/2017, endereçado à Se-

cretaria Municipal de Esporte Cultura, 

Lazer e Juventude, o mandato popular e 

participativo do vereador Anderson Pre-

go (PT) e aguarda agora resposta e tra-

mitação. 

Reivindicações para o 

Bairro Santa Teresinha 
Nas últimas semanas, o vereador 
Anderson Prego formalizou importantes 
solicitações visando a melhoria do bairro 

Santa Teresinha e arredores, são elas: 

Por meio da indicação nº 251/2017, o 
vereador Anderson Prego solicitou que a 
prefeitura realize a construção de calçada 
para pedestres em toda a extensão da 

Avenida Colombo, no Santa Terezinha. 

250/17  - Estudo para viabilizar a 
construção de Unidade Básica de Saúde 

no Bairro Santa Terezinha. 

Ofício 089/17 - Solicita instalação de uma 
travessia elevada na Estrada da Ribeira, 
em Frente à Igreja Matriz Santa Teresinha 
de Lisieux. A instalação da travessia 
elevada traz maior segurança aos 
pedestres, pois tem melhor efeito do que a 
faixa de pedestres ou lombada simples, 
observando que a diferença de nível obriga 
que os motoristas diminuam a velocidade 
e, quando já avistarem pedestre à espera, 
parem para que os mesmos possam 
atravessar a via. A travessia faz – se 
necessário devido ao grande fluxo de 

veículos e pedestres no local.  


