
 
 

Levantamento feito de proposições para combate à corona vírus 

Indicação Nº 321/2020 - Estudos para ampliação ao acesso ao armazém da 

família, para pessoas com diabetes, intolerância à lactose e glúten e pessoas 

em “situação financeira instável” por situação excepcional, por conta da 

pandemia da covid-19. 

Indicação Nº 320/2020 - Estudos para criação de uma agência municipal de 

fomento a micro e pequenas empresas do município de Colombo 

Indicação Nº 307/2020 - Solicito estudos para realização de Edital para seleção 

de conteúdo audiovisuais produzidos com artista locais a serem vinculados às 

redes sociais da prefeitura para a população. 

Indicação Nº 303/2020 - Implantar regime de fila única para atendimento de 

pacientes com COVID-19 em estado grave em unidades públicas ou privadas 

de terapia intensiva (UTI”s) em todo o território do Estado do Paraná. 

Indicação Nº 291/2020 - Estudos para realizar aulas on-line de desenho, 

história em quadrinho e dança. 

Indicação Nº 290/2020 - Estudos para realização de medidas complementares 

para o enfrentamento da Emergência em Saúde Pública, decorrente do novo 

Coronavírus (COVID-19), para permitir a realização de eventos na modalidade 

drive-in. 

Indicação Nº 289/2020 - Estudos para atendimento emergencial a circenses e 

artistas de rua, com a disponibilidade de créditos para compra de produtos 

alimentícios e higiene no armazém da família. 

Indicação Nº 284/2020 - Estudos para garantir prioridade do fornecimento de 

vacinas de Influenza A/H1N1 para atender trabalhadores dos serviços dos 

correios em resposta à pandemia do novo coronavírus. 

Indicação Nº 274/2020 - Solicito o aumento de frota para as linhas de ônibus 

São Gabriel e São Sebastião 

Indicação Nº 230/2020 - Estudos para abertura de Edital de Fomento destinado 

a profissionais e espaços esportivos para desenvolvimento de 

aulas/treino/atividades com transmissão via streaming 

Indicação Nº 220/2020 - Estudos para criação de um Fundo Emergencial de 

Amparo aos trabalhadores de Esporte e Lazer no município de Colombo, em 

atenção ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 



 
 

Indicação Nº 219/2020 - Estudos para criação de um Fundo Emergencial de 

amparo aos trabalhadores do setor cultural e aos espaços culturais a ser 

utilizado em enfrentamento aos impactos da pandemia do COVID-19 

Indicação Nº 218/2020 - Estudos para criação e lançamento de Editais de 

Fomento Cultural, destinados aos trabalhadores do setor cultural e aos 

espaços culturais para o desenvolvimento de atividades artísticas com 

transmissão via internet ou rede de comunicação aberta a serem utilizados 

durante o enfrentamento aos impactos da pandemia do COVID-19 

Indicação Nº 206/2020 - Estudos para agilizar as medidas de processo de 

verificação de cadastro, colocação no sistema e entrega das carteirinhas, 

garantindo direito a aquisição de produtos no armazém da família por pessoas 

cadastradas a partir de dezembro de 2019. 

Indicação Nº 204/2020 - Estudos para garantir suspensão da cobrança de 

parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamentos de servidores 

municipais da administração pública direta e indireta, ativos e inativos, em 

caráter excepcional, devido ao enfrentamento a pandemia do novo coronavírus 

– COVID-19 

Indicação Nº 198/2020 - Estudos para o desenvolvimento de ações de 

descontaminação e desinfecção em comunidades de alta densidade 

demográfica. 

Indicação Nº 196/2020 - Estudos para garantir renovação dos contratos 

provisórios firmados, que garantem a “dobra de padrão” (jornada suplementar) 

no município de Colombo, com pagamento integral dos vencimentos dos 

profissionais de educação contratados. 

Indicação Nº 187/2020 - Estudos para instalação de uma câmara de 

descontaminação na Unidade de Pronto Atendimento do Alto Maracanã. 

Indicação Nº 162/2020 - Estudos para realização de fiscalização da equipe de 

vigilância epidemiológica nos estabelecimentos de acolhimento de crianças e 

adolescentes, casas de passagem, abrigos, casas de repouso, asilos, 

comunidades terapêuticas e afins, instalados no município de Colombo 

Indicação Nº 157/2020 - Estudos para fornecimento de crédito de R$70,00 

(setenta reais), a ser utilizado no Armazém da Família exclusivamente para 

aquisição de itens da cesta básica, para famílias cadastradas nos CRAS que 

tenham crianças matriculadas nos estabelecimentos municipais de ensino de 

Colombo 



 
 

Indicação Nº 156/2020 - Estudos para abertura de conta e realização de 

campanha de arrecadação para recebimento de doações ao Fundo Municipal 

de Saúde. 

Indicação Nº 155/2020 - Estudos para realização de fiscalização nos 

estabelecimentos comerciais e abertura de canal de denúncias sobre prática de 

preços abusivos 

Indicação Nº 154/2020 - Estudos para ampliação do fornecimento de vacinas 

de Influenza A/H1N1 para atender trabalhadores dos serviços essenciais de 

resposta à pandemia do novo coronavírus. 

Indicação Nº 141/2020 - Estudos para reabertura da Santa Casa de Colombo, 

para atendimento aos pacientes do coronavírus. 

Indicação Nº 140/2020 - Estudos para converter pelo menos um ginásio de 

esporte em Colombo em hospital temporário para atendimento aos pacientes 

do coronavírus. 

Indicação Nº 139/2020 - Estudos para manter o fornecimento de merenda 

escolar nas unidades de ensino durante as suspensões das aulas 

Ofícios 

Ofício nº 145/2020/GVAFS - Vimos por meio deste, solicitar a Vossas 

Senhorias, que seja intensificado o serviço de higienização/desinfecção de 

ambientes e prédios públicos, em especial os prédios do CRAS, Unidades de 

Saúde e todos aqueles que recebam a população, em virtude da pandemia do 

coronavírus. 

 

Ofício nº 143/2020/GVAFS - Vimos por meio deste, solicitar a Vossas 

Senhorias, que sejam disponibilizadas informações sobre a realização do 

serviço de higienização/desinfecção de ambientes e prédios públicos, de 

acordo com os parâmetros de saúde adequados, como forma de combate ao 

coronavírus. 

 

Ofício nº 125/2020/GVAFS - Vimos por meio deste, reiterar os pedidos de 

ampliação de frota para as linhas de ônibus que atendem cidadãos do 

município de Colombo-Pr. 

 

Ofício nº 124/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria, esclarecimentos acerca 

do fechamento dos estabelecimentos que atuam como Distribuidoras de 



 
 

Bebidas, sendo que muitos deles não comercializam somente bebidas 

alcoólicas, mas também água, carvão, refrigerantes entre outros produtos, 

inclusive alimentos (como o caso de distribuidoras que possuem alvarás de 

mercearias).  

 

Ofício nº 114/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria, que seja realizado o 

aumento de frota para a linha de ônibus B13 - Jardim das Graças, no município 

de Colombo-Pr 

 

Ofício nº 113/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria que seja retomada a 

política de ISOLAMENTO SOCIAL, com atendimento mínimo nas unidades 

municipais de ensino.  

 

Ofício nº 104/2020/GVAFS - Requere participação na Comissão de assuntos 

relacionados ao COVID-19, conforme divulgado por esta presidência em 

sessão ordinária do dia 12 de maio de 2020 

 
Ofício nº 101/2020/GVAFS – Solicita  o desenvolvimento de ações de 

descontaminação e desinfecção do Social Plaza, de maneira que sejam 

intensificadas as atitudes a fim de mitigar os impactos na população no 

município de Colombo causados pelo novo coronavírus. 

Ofício nº 093/2020/GVAFS – Solicita a Vossa Senhoria, que sejam viabilizadas 

medidas para garantir renovação dos contratos provisórios firmados, que 

garantem a “dobra de padrão” (jornada suplementar) no município de Colombo, 

com pagamento integral dos vencimentos dos profissionais de educação 

contratados. 

 

Ofício nº 092/2020/GVAFS - solicitar a Vossa Senhoria, que sejam viabilizadas 

medidas para garantir direito a aquisição de produtos no armazém da família 

por pessoas cadastradas a partir de dezembro de 2019. 

 

Ofício nº 091/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria, que seja emitido 

convite à Secretária Municipal de Educação, sra Aziolê Cavalari Pavin, para 

que se faça presente nesta Casa e apresente o detalhamento das ações 

previstas na Resolução nº01/2020 da SEMED, que trata das atividades não 

presenciais no sistema municipal de ensino de Colombo em virtude da 

pandemia do novo coronavírus – COVID-19. 



 
 

Ofício nº 088/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria, que sejam adotadas 

medidas de economia de recursos gastos pela Câmara Municipal de Colombo, 

com a finalidade de contribuir com o financiamento das ações realizadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Colombo, em enfrentamento a pandemia do novo coronavírus – COVID-19. 

 

Ofício nº 085/2020/GVAFS - Solicitar a Vossa Senhoria, que seja estabelecido 

uso de máscara obrigatório em todos os espaços públicos, equipamentos de 

transporte coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. 

 

Ofício nº 084/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria, que seja estabelecido 

regras para as empresas de transporte coletivo, garantindo que as empresas 

não retirem linhas de ônibus e todas as linhas circulem apenas com pessoas 

sentadas para não haver aglomerações, além da disponibilidade do álcool em 

gel 70% e janelas abertas.  

 

Ofício nº 081/2020/GVAF - Solicita a Vossa Senhoria, que seja realizada 

abertura de conta específica em nome do Fundo Municipal de Saúde, bem 

como realização de campanha para recebimento de eventuais doações 

financeiras, conforme termos da Lei nº1231/2011. 

 

Ofício nº 080/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria, que seja realizada 

reunião entre este vereador e os membros do Comitê Municipal para 

enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da Infecção 

Humana pelo COVID-1, criado pela Portaria nº201/2020. 

 

Ofício nº 078/2020/GVAFS - Solicitar a Vossa Senhoria, que sejam 

disponibilizados recursos para famílias em vulnerabilidade, através da Lei nº - 

1.330/2014 - Programa Bolsa Aluguel Social, como forma de minimizar os 

impactos financeiros durante a quarentena contra o coronavírus. 

 
Ofício nº 076/2020/GVAFS - Solicitar a Vossa Senhoria,que seja criado um 

canal direto (via telefone e canal online) do cidadão colombense com a 

Prefeitura Municipal de Colombo para denuncia de abusos nos preços de 

produtos.  

Ofício nº 075/2020/GVAFS - Solicita a suspensão por 90 dias da cobrança de 

taxas municipais, inscrição em dívida ativa, protestos em cartório e ajuizamento 

de ações. 



 
 

Ofício nº 074/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria, que sejam realizados 

estudos para a prorrogação do prazo e aumento de parcelas para pagamento 

do IPTU 2020 em função da pandemia causada pelo coronavírus.   

 

Ofício nº 073/2020/GVAFS - Solicita Vossa Senhoria, que seja criado um mural 

de divulgação de produtos e serviços no site oficial da Prefeitura Municipal de 

Colombo, a ser utilizado gratuitamente por empresários colombenses, como 

forma de diminuição dos danos causados pelo fechamento temporário de 

estabelecimentos durante o período de quarentena contra a pandemia do 

coronavírus (COVID-19).  

 

Ofício nº 072/2020/GVAFS - Solicitar Vossa Senhoria, que seja oferecido 

atendimento via internet, na modalidade de videoconsulta para triagem de 

pacientes suspeitos de contaminação com o vírus COVID-19. 

 

Ofício nº 071/2020/GVAFS - Solicitar Vossa Senhoria, que sejam dispensados 

do trabalho, inclusive das empresas terceirizadas, os(as) servidores(as) que se 

enquadram no grupo de risco de contágio, das quais podemos citar os idosos 

acima de 60 anos, gestantes, pessoas com doenças respiratórias crônicas, 

cardiopatas, diabéticos, hipertensos e portadores de outras afecções do 

sistema imunológico. 

 

Ofício nº 070/2020/GVAFS - Solicitar Vossa Senhoria, que sejam mantidos os 

pagamentos às empresas terceirizadas, especialmente as de limpeza e 

conservação contratadas pela Prefeitura Municipal de Colombo, à serviço das 

diversas secretarias, mediante compromisso das mesmas em não demitir 

nenhum (a) funcionário (a) de seu quadro, como garantia da manutenção de 

seus recursos durante este período de isolamento social devido ao surto do 

coronavírus. 

 

Ofício nº 069/2020/GVAFS - Solicitar Vossa Senhoria, que seja realizada ação 

articulada entre a Secretaria Municipal de Educação com a Secretaria de 

Assistência Social para que os alimentos destinados à merenda escolar sejam 

redistribuídos pelos CRAS para as famílias cadastradas que necessitem de 

garantia de alimentação adequada neste momento de isolamento social, devido 

ao controle do surto do coronavírus.  

 



 
 

Ofício nº 068/2020/GVAFS - Solicitar aos senhores que seja dada continuidade 

de distribuição de alimentos no programa Coleta Verde, garantindo os 

procedimentos de segurança contra o contágio do coronavírus, como distância 

de 2m entre as pessoas nas filas, utilização de EPIs pelos servidores e 

higienização das mãos de todos os recebedores de alimentos. 

 

Ofício nº 067/2020/GVAFS - Solicitar a Vossa Senhoria que sejam tomadas 

seguintes medidas para garantir a prevenção e combate ao coronavirus 

(COVID-19).  

 

Ofício nº 066/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria que sejam garantido o 

fornecimento de Merenda escolar em todas as unidade de ensino durante a 

suspensão das aulas devido às medidas preventivas ao coronavirus (COVID-

19) 

 

Ofício nº 060/2020/GVAFS - Solicita a Vossa Senhoria que sejam distribuídos 

Kits de higiene e prevenção ao Coronavírus (Covid–19) para todos os setores 

de departamentos públicos da Prefeitura Municpal de Colombo. 

 

Ofício nº 059/2020/GVAFS - Solicitar a Vossa Senhoria que sejam distribuídos 

Kits de higiene e prevenção ao Coronavírus (Covid – 19) para todas as 

unidades de ensino e departamentos correlatos da Secretaria Municipal de 

Educação de Colombo.  

 

 
Pedido de Informação nº 004/2020/GVAFS - REQUERER INFORMAÇÕES 

referentes ao PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL DE ENFRENTAMENTO À 

PANDEMIA COVID-19. 

 

Pedido de Informação nº 005/2020/GVAFS - REQUERER INFORMAÇÕES 

referentes ao disposto naRESOLUÇÃO nº01/2020, da SEMED de Colombo-

PR. 

 

PROJETO DE LEI Nº _____/2020  

 EMENTA: Autoriza o Poder Executivo, Poder Legislativo e Autarquias 

Municipais, a manter os pagamentos, durante estado de emergência nacional 



 
 

pelo coronavírus, a empresas que mantém contratos para prestação de 

serviços continuados com a Administração Pública no Município de Colombo. 

 

PROJETO DE LEI Nº _____/2020 

Proíbe a realização de festas e estabelece multa para proprietários ou 

possuidores de imóveis que cederem propriedades para a realização de festas 

clandestinas com finalidade comercial durante o período de emergência em 

saúde pública, estabelecida por atos oficiais da Prefeitura Municipal de 

Colombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 


