
Na Sessão Ordinária do dia 28/11/2017 da Câmara 

Municipal de Vereadores de Colombo, foi aprovado 

em 1ª (primeira) votação o Projeto de Lei que altera 

a Lei Orgânica de Colombo e passa a permitir o 

pagamento de 13º (décimo terceiro) e 1/3 (um terço) 

de férias para Agentes Políticos (vereadores, vice-

prefeito e prefeito).  

O vereador Anderson Prego afirmou que procurou 

durante várias semanas apresentar argumentos 

demonstrando aos vereadores que não deveria ser 

aprovado um projeto que afeta diretamente os custos 

da folha de pagamento do município e que, mesmo 

que tenha recurso, deveríamos cortar privilégios e 

ajudar a população colombense destinando recursos 

que sobram no legislativo para áreas que hoje 

necessitam de verba. No entanto,   não teve êxito e 

foi aprovada a lei por 12 votos FAVORÁVEIS e 

apenas 4 votos CONTRÁRIOS.  

Como fica agora? 

Apesar de ter sido aprovado em 1ª  votação, o 

projeto aguarda agora um interstício (período) de 10 

dias para então ser colocado para 2ª votação. Se 

aprovado deve ser enviado à prefeita, para que seja 

efetivado ou não. 

Após esta etapa, deve ser feita uma lei ordinária que 

determina o pagamento do 13º e do 1/3 de férias 

para Agentes Políticos. Posteriormente, passará 

novamente por discussão e votação, somente após 

esses trâmites a Câmara poderá efetivamente pagar. 

Veja como votou seu Vereador: 

VOTARAM CONTRA A APROVAÇÃO DO 

ROJETO 

1 - Anderson Ferreira da Silva (Anderson Prego) - PT 

2 - Angelo Betinardi - PTC 

3 - Elcio Augustinho Surdi (Elcio do Aviário) - PSDB 

4 - José Renato Strapasson (Pelé) - PTB 

VOTARAM FAVORÁVEIS A APROVAÇÃO DO 

PROJETO 

1 - Presidente: Vagner Brandão (Vagner da Viação) - PRB 

2 - Vice-Presidente: João Marcos Berlesi (Marquinho 

Berlesi) - PSDB 

3 - 1° Secretário: Edson Luiz Bagio (Edson Baggio) - PTC 

4- 2° Secretário: Mauricio Fortunato da Paixão (Issa) - PTB 

5 - 3° Secretário: Renato Lunardon - PV 

6 - Antoninho Barth (Dr. Antoninho) - PSDB 

7 - Dolíria Londregue Strapasson - PSDB 

8 - Eurico Braz de Bomfim (Eurico Dino) - PR 

9 - Jerçon Reis Santana (Pastor Jerçon) - PSL 

10 - Marcos Antonio da Silva (Marcos Dumonte) - PEN 

11 - Sidinei Campos de Oliveira (Sidinei Campos) - PRP 

12 - Valdecir Martins dos Santos (Vardão) - PSB 

O vereador Thiago da Silva de Jesus (Thiago de 

Jesus) - PRB teve sua falta justificada e não votou. 
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Anderson Prego vota CONTRA a 
aprovação do 13º salário e 1/3 
férias para Prefeitos, Vice 
Prefeitos e vereadores de Colombo 



Anderson Prego fala sobre a participação de 

negros na Política. 
Na noite de 24/11, o Vereador Anderson Prego 

participou do II Simpósio de Direitos humanos e II 

Semana da consciência negra da PUCPR. Anderson 

apresentou dados estatísticos sobe a ocupação de 

cargos públicos políticos e concursados por pessoas 

que se autodeclaram negras. Em seguida, trouxe em 

sua fala, algumas das razões  para o afastamento de 

negros da política e citou como exemplo, o racismo 

que teve de encarar quando se elegeu, tendo que 

provar que era capaz, depois foi taxado de metido. 

“O que eles queriam era “me colocar no meu lugar” 

como se eu estivesse fazendo coisas além do que 

deveria”, enfatizou Anderson.  

Indicações deste mês 

1119/17 - Realização de estudos para a 
criação da Secretaria Municipal de 
Trânsito no Município de Colombo. 

1116/17 - Estudo para viabilizar 
reforma com colocação de novos vasos 
sanitários, torneiras, portas e pintura 
das paredes do banheiro publico do 
terminal de ônibus Maracanã. 

1115/17 - Estudo para viabilizar 
operação de fiscalização, de táxis 
irregulares e clandestinos em Colombo. 

1114/17 - Estudo para viabilizar 
regulamentação dos Serviços de 
aplicativos de transporte  Motorizado de 
Passageiros em Colombo. 

1113/17 - Estudo para que seja 
realizada a sinalização horizontal 
(pintura de faixa amarela nas 
proximidades dos cruzamentos e 
inscrição da palavra “ESCOLA” na via) e 
vertical (placas indicando o limite de 
velocidade, “PROIBIDO ESTACIONAR”, e 
ESCOLA) nas proximidades da Escola 
infantil BE A BA, localizado na Rua 
Minas Gerais, no Bairro Guaraci 

1087/17 - Estudos para que seja 
instalado redutor de velocidade e 
sinalização horizontal (pintura de faixa 
amarela na via) horizontal e vertical 
(placas indicando o limite de velocidade, 
“PROIBIDO ESTACIONAR”, PARE) no 
cruzamento da Rua Buenos Aires com a 
Rua João Taverna no Jardim Monza. 

1083/17 - Estudos para viabilizar 
cadastro junto ao Ministério de Esportes 
para adesão do Município de Colombo 
ao Programa Esporte e Lazer na Cidade. 

1078/17 - Estudos para viabilizar 
aumento no número de viaturas da 
patrulha escolar para atender os 
colégios estaduais de Colombo. 

1049/17 - Solicito a implantação de 
área de estacionamento prioritário para 
carros de aluguel próximo ao posto da 
Guarda Municipal da Rua Abel 
Scuissiato, no Bairro Alto Maracanã. 

1048/17 - Solicito a realização de obra 
de alargamento da Rua Gustavo 
Kabitscke entre a Rua Getúlio Vargas 
até a Estrada da Ribeira. 

1047/17 - Solicito a realização de 
estudos para estender o benefício de 
isenção fiscal, relativo ao IPTU, à 
munícipes que adotem cães de rua. 

1046/17 - Solicito à secretaria 
competente a publicitação do recurso 
financeiro destinado à castração de 
animais no município de Colombo. 

1044/17 - Solicito a implantação do 
Conselho Municipal de Trânsito. 

1043/17 - Solicito a regulamentação do 
estacionamento das Ruas Cascavel, 
Genésio Moreschi e São Pedro, no 
Bairro Guaraituba. 

1037/17 - Solicito a realização de 
limpeza e conservação dos Terminais de 
ônibus do Guaraituba e Roça Grande. 

979/17 - Solicito a realização de 
campanha de incentivo ao recolhimento 
da “Nota Paraná” e doação para as 
instituições do município de Colombo. 

978/17 - Solicito a realização de 
campanha de incentivo a adoção de 
cães no município de Colombo.  


