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Entenda o que é:

prestando contas destes recursos,
então o ministério público interviu,
por isso a prefeitura não fez mais os
repasses. Sobre o PA do Maracanã,
disse que existem 07 médicos no
plantão durante o dia e 05 durante

O secretário de saúde de Colombo,
Dr Antoninho Barth, esteve
presente na sessão ordinária da
Câmara Municipal no dia 23 de
outubro. Motivado pelo outubro
Rosa, o médico apresentou a
campanha de combate ao câncer de
mama, na qual o município
empenhou esforços para atender a
grande demanda de exames e
atendimentos na rede de saúde. O
secretário falou também sobre a
Santa Casa, afirmando que é sua
prioridade colocar o estabelecimento
em funcionamento a contento da
população.
O vereador Anderson Prego
apresentou questionamentos sobre
a reabertura da Santa Casa,
lembrando que a reabertura era
prevista em algumas etapas, cujo
atendimento
completo
compreenderia a realização de
cirurgias no local, sobre o centro de
especialidades, aberto em São José
dos Pinhais para atender toda a
área metropolitana norte, sobre o
funcionamento do Pronto
Atendimentos do Maracanã e
possibilidade de reabertura do PA
do Osasco.

a noite, mas reconheceu que em
muitos momentos sofremos com
faltas, atribuindo o alto custo como
dificuldade de contratação de
profissionais. Disse que de modo
geral, a saúde atende a contento,
embora a Secretaria de Saúde do
Estado não esteja executando
adequadamente suas atribuições.
Quanto ao PA do Osasco, afirmou
que está trabalhando para que o
estabelecimento abra como um
centro especializado de exames,
Em resposta, Dr Antoninho disse
atendimentos de emergência e que
que a Santa Casa estava
:
sirva de referência para todos os
funcionando com amparo financeiro
municípios da região metropolitana. portalms.saude.gov.br
da prefeitura, mas que não estava

Indicações deste mês

colocação de areia na área de jogo
instalação de iluminação pública e
instalação de tela de proteção da Cancha
de areia e lazer da Rua Brasílio Pereira
esquina com a Rua Bahia ao lado da
Unidade de Saúde Alexandre Nadolny no
Bairro Campo Pequeno.

542/18 - Disponibilizar mecanismos de
acesso wi-fi público nos seguintes lugares:
na Pça N. Senhora do Rosário, Praça Padre
Atanásio Vidolin, Centro de Artes e
Esportes Unificados – CEU e no Social
Plaza, locais voltados à cultura juvenil, 508/18 Estudos
para
viabilizar
esportes, lazer e educação.
construção de calçada para pedestres em
539/18 Estudos
para
viabilizar frente do Colégio Estadual Helena Kolody,
regulamentação
de
Estacionamento localizada Rua Maria Isabel Tosin, n°181,
Jardim Monza.
Rotativo nas vias públicas em Colombo.

do 507/18 - Solicito a realização de estudos
de para construção, de calçada para pedestres
em torno do Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) graciosa e da
527/18 - Estudo para instalação de
praça, localizada na Rua Anair Bonato
câmera de monitoramento na área da Mini
Tosin, n° 667 no Bairro Centro industrial
Arena e da igreja Nossa Senhora De
Mauá
Fatima, no Bairro Alto da Cruz.
496/18 - Estudos para viabilizar a oferta
526/18 - Estudos para oferta de oficinas
de oficinas que promovam a convivência
de práticas de Skate, gratuitas no Social
em grupos por meio de estratégias que
Plaza, com contratação de skatistas de
revigorem os vínculos familiares e
Colombo frequentadores do Social Plaza.
comunitários das mulheres.
515/18 - Estudos para criar o Conselho
495/18 - Estudos para viabilizar a
de Comunicação e a Conferência Municipal
elaboração do Plano Diretor de Tecnologia
de Comunicação de Colombo.
da Informação de Colombo.
509/18 - Estudos para revitalização,
528/18 Programa
Colombo.

Estudo para
de Zeladoria

instalação
Municipal

No dia 25/10, Anderson Prego participou
da XII Conferência Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente,
cujo tema
foi: “Proteção Integral,
Diversidade
e
Enfrentamento
das
Violências” . A palestra magna foi
conduzida pela psicóloga Adriana Turbay
e pelo produtor cultural Guilherme
Jaccon, que abordaram temas como a
importância
de
se
trabalhar
a
sexualidade,
mostrando
para
as
crianças
e
adolescentes
como
identificarem práticas de pedofilia, se
proteger e buscar ajuda, políticas de
ações
reparativas,
posicionaram-se
contra a redução da maioridade penal,
abordaram também a importância da
participação da juventude na política
como exemplo, nos grêmios estudantis.

A Câmara Municipal de Colombo
concedeu, a pedido do vereador Anderson
Prego, votos de congratulação ao
professor e diretor do Colégio Estadual
Helena Kolody, Adão Aparecido Xavier,
pela publicação de seu livro, intitulado:
“Professores e professoras doentes. De
quem é a culpa?”.

O livro, é o resultado de anos de pesquisa
para a conclusão do curso de mestrado,
da UFPR , que relata a situação em que
se encontra a educação pública e quanto
os profissionais são afetados por isso.
Em carta lida pelo vereador, Adão diz:
“Ironicamente, hoje estou sem voz e de
atestado médico (...) sou professor de
história, e como não ficar doente neste
momento de tanto ódio, onde pessoas
cristãs defendem armas, tortura e
torturadores?”

