
O vereador Anderson Prego (PT) esteve 

realizando uma visita e fiscalizando a 
obra de construção da Escola de 

Tempo Integral no bairro Liberdade, 

na Rua José da Silva Fontoura, em 

Colombo. A unidade educacional  

contará com 3.179,62 metros de 
construção, com 20 novas salas para 

as crianças do ensino fundamental em 

uma área de 9.065,50 m² e atendera 

cerca de 500 novas vagas para alunos 

da rede públ ica de ensino.   

Segundo o site da Prefeitura, esta obra 
contemplara também "uma biblioteca, 

uma sala de multiuso, um laboratório 

de informática, uma sala de educação 

plástica, um laboratório químico, 

banheiros feminino, masculino e para 
pessoas com deficiência, além de "um 

amplo auditório – com 108 lugares, – 

copa, sala de professores, depósito de 

material de limpeza, sala da direção, 

sala coordenação,  secretar ia, 

financeiro, mecanografia, sala de 
espera, depósito geral, almoxarifado, 

arquivo morto, vestiário masculino e 

feminino, enfermaria, sala de serviços, 

despensa, cozinha e refeitório para 

240 lugares". 

Na oportunidade o vereador perguntou 

sobre o término da obras, se os 

pagamentos estão em dia, se há algo 

com inconformidade. A engenheira que 

acompanhou a visita informou que 
esta dentro prazo, com os pagamentos 

em dia e a empreiteira pretende 

entregar em outubro de 2017 com 

tudo pronto. 

Vale salientar que esta obra é muito 
importante para nosso município, pois 

irá melhorar o atendimento e a 

qualidade do ensino público das 

crianças colombenses. Em Colombo 

terão mais duas unidade semelhante a 

esta para ensino integral, um unidade 
no Guaraituba, que está em 

construção e outra no Jardim Ana 

Rosa que passou por obras de 

ampliação e adequação dos ambientes 

e fo i  inaugurada em 2017.   
Para Anderson Prego "o investimento 

na educação pública de qualidade é 

um dos princípios mais importantes 

para construção de uma sociedade 

justa, igualitária e garantirá igualdade 

de condições para as crianças 
co l ombense  desenv o l v e r  sua 

aprendizagem em local agradável e de 

qualidade. Parabenizo a toda equipe 

da Secretaria de Educação envolvida 

neste processo, por investir e acreditar 
no desenvolvimento integral de nossas 

crianças", finalizou. 
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Vereador Anderson Prego 
visita construção de escola 
integral de Colombo 

Entenda o que é: 

LOA - Lei Orçamen-
tária Anual. 

 

A Lei Orçamentária Anual  é 

o documento oficial onde 

devem conter todas as metas e 

prioridades definidas pela 

administração municipal, ou 

seja, pela prefeita. Toda e 

qualquer ação planejada para 

o período de um ano deve ser 

contemplado dentro da LOA.  

Nenhuma despesa pública 

pode ser executada fora do 

orçamento elaborado pela 

gestão municipal, estadual ou 

federal. Para tanto, a adminis-

tração pública deve fazer uma 

previsão de quanto vai arreca-

dar através de impostos e ou-

tras receitas, para depois apon-

tar a divisão dos recursos nas 

diversas necessidades, de acor-

do com suas prioridades. 

Este projeto de lei é semelhan-

te a um orçamento doméstico 

que todos nós fazemos em 

casa, no qual deve ser coloca-

do  a previsão de recursos a 

serem aplicados em educação,  

esporte, lazer, saúde, seguran-

ça, transporte,  obras e todos 

os programas pensados para 

atender a população.  

No nosso caso, a proposta 

enviada pelo Executivo muni-

cipal (Prefeitura) é enviada à 

Câmara de vereadores, que 

por sua vez, tem o dever de 

fazer as discussões, alterações 

necessárias por meio de emen-

das e por fim, a votação.  

Depois de aprovado, o projeto 

é sancionado pela Prefeita de 

Colombo e se transforma eml  

lei.  Entenda mais em: 

www12.senado.gov.br/orcamentofacil 



No dia 18 de agosto de 2017, o vereador Ander-

son Prego esteve reunido com o Deputado Esta-

dual Rasca Rodrigues, vereador Vagner Brandão 

(Presidente da Câmara Municipal de Colombo), 

membros do Fórum Municipal de Proteção e 

defesa animal de Colombo (FMPDAC), Prote-

toras da População Animal de Colombo na 3ª 

Promotoria de Justiça de Colombo, para solici-

tar providências e construção da Rede de prote-

ção Animal, buscando junto a prefeitura o im-

plemento de Políticas Públicas de Cuidado e 

proteção dos Animais. Temos em Colom-

bo muitos animais que são abandonados diaria-

mente. Solicitamos ao Ministério Público que 

somemos forças para construção do Censo de 

População animal, cadastramento e 

"microchipagem" de cães e gatos e iniciar a cas-

tração dos animais em situação de rua e da po-

pulação carente. Esta medida visa identificar os 

donos dos cachorros e gatos abandonados, bem 

como controlar o número de animais que estão 

nas ruas de Colombo. 

Conselho de Saúde local 

do Bairro Fátima 

A assessoria do Mandato Vereador Anderson 

Prego participou, no dia 25 de agosto de 2017, 

da reunião que elegeu o conselho local de 

Saúde da Unidade de Saúde do Fátima. A 

reunião foi marcada após moradores e usuários 

se mobilizarem para constituir o conselho.  

O conselho foi formado por oito conselheiros 

da sociedade Civil, sendo quatro titulares e 

quatro suplentes e oito pelo poder Publico, já 

ficando marcado a próxima reunião para o dia 

29 de setembro as 14h na unidade de saúde do 

Fátima. Lembramos que todos da comunidade 

e usuários podem e devem participar dessas 

reuniões. 

No dia 15 de agosto de 2017, o vereador 

Anderson prego participou da reunião com os 

pais e comunidade do Projeto Pró-criando do 

Alto da Cruz. Havia algumas informações que 

seria fechado o projeto. Porém conforme a 

secretaria da Assistência Social apresentou, o 

projeto será fechado para revitalização, mas 

serão mantidos os atendimentos das crianças e 

adolescentes, em dois locais, uma parte na 

Associação de Pessoas Deficientes de Colombo 

a (APEDEC) no Campo Alto e os outros 

adolescentes no Centro de convivência do Rio 

verde, até que o prédio próprio seja inaugurado 

Anderson Prego participa de reunião com comunidade 

e funcionários do Pró Criando Alto da Cruz  

Vereador Anderson Prego participa de discussão sobre 

o problema dos animais abandonados em Colombo 


