
 
 

Levantamento de indicação e Ofícios em relação a saúde 

 

MOÇÃO DE RECOMENDAÇÃO AO GOVERNO DO PARANÁ 

 

Requeiro nos termos regimentais, que seja encaminhada ao 

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, se Carlos Roberto Massa Jr, 

MOÇÃO de RECOMENDAÇÃO, para que o Governo participe do Leilão de 

bens imóveis, benfeitorias, veículos e demais itens pertencentes à 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Rosário de 

Colombo, a ser realizado conforme os autos de insolvência determinados. 

 

Ofício nº 210/2018 - Reposição do vidro e manutenção do compressor para 

odontologia, na Unidade Básica de Saúde do Fátima. 

 

Ofício nº 186/2018 - Convite ao secretário municipal de saúde ANTONINHO 

BARTH a se fazer presente na Câmara Municipal de Colombo, com o objetivo 

de esclarecer as atividades inerentes do Pronto Atendimento, Santa casa, 

Consórcio de saúde e Cirurgias eletivas. 

 

Ofício nº. 179/2018 - À Promotoria de Justiça da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba – Foro Regional de Colombo 

Assunto: PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 

GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE. 

 

Ofício nº 146/2018 - Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Jardim 

Arapongas ou Jardim Eldorado. 

 

Ofício nº. 007/2018 - Reposição de cadeiras de rodas para apoio na recepção 

de pacientes que não podem se locomover de forma temporária ou permanente, 

no Pronto Atendimento do Alto Maracanã. 

 

Ofício nº.194/2017 - Requer a instauração de Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI. O presente requerimento tem como finalidade apurar 

relatórios quanto à utilização de recursos destinados pela Prefeitura 

Municipal de Colombo ao convênio de cooperação técnica LEI MUNICIPAL 

Nº 1.365, DE 16/03/2015. 

Ofício nº.193/2016 - Requereu ao Secretário Municipal de Saúde de Colombo, 

o envio de informações referentes a veridicidade do fechamento da Pronto 

Atendimento do Jardim Osasco, localizado na Rua Prefeito Pio Albert.  

 

Ofício nº.192/2016 -   Requereu ao Secretário Municipal de Saúde de Colombo, 

o envio de informações referentes a veracidade do fechamento da Unidade de 

Saúde do Jardim Osasco 



 
 

Ofício nº 165/2016 – Solicita informações sobre as medidas tomadas pela 

secretaria de saúde, para regularização do atendimento clínico na Unidade de 

Saúde do Fátima. 

 

Ofício nº 159/2016 – Solicita informações sobre os motivos que levaram à 

situação de falta de médicos e poucas ofertas de consultas na unidade de 

saúde Jardim das Graças, bem como informações sobre as medidas 

tomadas por esta secretaria para que tal problema seja solucionado. 

 

Ofício nº 142/2016 - Solicita que seja viabilizado o retorno das atividades da 

médica que atendia os (as) usuários (as) do Centro de Convivência do Rio Verde.  

 

Ofício nº 017/2015 - Informa a secretaria que já estão abertas as inscrições 

para a nova fase do Programa Mais Médicos.  As inscrições para os 

municípios e médicos que desejam aderir à nova etapa deste programa vão 

até os dias 28 e 29 de janeiro.  

 

Ofício nº 229/2014 – Solicita a demonstração e avalição do cumprimento 

das metas fiscais, contendo não só os dados quantitativos, como também 

dados qualitativos que descrimina no qual os projetos são descriminados. 

 

Ofício nº 010/2014 - Solicitar a Vossa Senhoria que sejam disponibilizadas no 

site da Prefeitura Municipal de Colombo, o relatório da última Conferência 

Municipal de Saúde, bem como o calendário de reuniões do Conselho Municipal 

de Saúde (CMS) de 2014. 

 

Ofício nº. 183/2013 – Solicita que seja averiguado a falta de alguns tipos de 

remédios, sobretudo os que se refere ao tratamento da doença de Parkinson. 

Podemos citar alguns: Levodopa 100mg + Benserazida 25mg, Levodopa 200mg 

+ Benserazida 50mg, Levodopa 200mg + Carbidopa 50mg, Levodopa 250mg + 

Carbidopa 25mg, dentre outros. 

 

Ofício nº. 163/2013  - Solicitar a Vossa Senhoria informações sobre o 

Hospital de Referência e a Central de Leitos para o Município de Colombo. 

Este pedido se faz necessário, pois sabemos dos altos índices de 

atendimentos de urgência e não temos conhecimento de qual unidade 

hospitalar os pacientes são encaminhados. 

 

Ofício nº. 155/2013 - Solicitar a Vossa Senhoria estudo para locação de novo 

prédio para atendimento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) localizado 

atualmente no bairro Guaraituba.   

 

Ofício nº. 067/2013  - Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria que seja 

averiguado a falta de alguns tipos de remédios, sobretudo os que se refere ao 



 
 

tratamento de doenças crônicas e controlados. O referido remédio está faltando 

na Central de Distribuição de Medicamentos e Farmácia Municipal. 

 

 

Indicação 

 

404/19 - Estudos para firmar convênio com entidades filantrópicas, ongs e 

hospitais, para atendimento de dependentes do Alcoolismo. 

 

403/18 - Estudos para viabilizar contratação de profissionais de serviços gerais 

e agentes comunitários de saúde para compor o quadro funcional da Unidade de 

Saúde do Guaraituba. 

 

402/19 - Contratação de 02 técnicos de enfermagem e 02 enfermeiros para 

ampliação do atendimento na Unidade de Saúde do Guaraituba. 

 

401/19 - Solicito a contratação de quatro equipes da Estratégia Saúde da Família 

da unidade de saúde do Guaraituba. 

 

283/19 - Criação de um plano preventivo de segurança e combate a 

incêndio nas escolas, unidades de saúde e demais prédios públicos. 

 

258/19 - Credenciamento de mais clínicas de oftalmologia em Colombo. 

 

255/19 - Viabilizar a implantação do CAPS III, (Centros de Atenção Psicossocial, 

com atendimento emergencial 24H), nas regionais do município de Colombo. 

 

472/18 - Contratação de profissionais de serviços gerais e agentes comunitários 

de saúde para compor o quadro funcional da Unidade de Saúde do Fátima 

 

471/18 - Contratação de 01 dentista para ampliar o atendimento na Unidade de 

Saúde do Fátima. 

 

470/18 - Contratação de 02 técnicos de enfermagem para ampliação do 

atendimento na Unidade de Saúde do Fátima 

 

469/18 - Contratação de 2 médicos (as) e 01 enfermeiro (a) para recomposição 

da equipe da Unidade de Saúde do Fátima 

 

305/18 - Viabilizar fixação de lista de médicos em serviço e do responsável 

pelo plantão em local visível aos usuários das Unidades de Saúde, clínicas, 

laboratórios e Unidades de Pronto Atendimento públicos do município de 

Colombo. 

 



 
 

287/18 - Disponibilizar as listas de medicamentos distribuídos 

gratuitamente pelo município e Estado nas Unidades de Saúde, farmácias 

municipais, UPA, CAPS e demais órgãos de saúde situados no município 

de Colombo. 

 

259/18 - Estudos para que seja construído a sala de reuniões e eventos da 

Unidade de Saúde Nossa Senhora de Fátima, localizada na Rua São João 

Batista, n° 785-879, no bairro Jardim Fátima. 

 

116/18 - Estudos para viabilizar ampliação do horário de atendimento até 

as 20h das seguintes unidades de saúde: Unidade de Saúde Alexandre 

Nadolny; Unidade de Saúde Maracanã; Unidade de Saúde Nossa Sra de 

Fátima – Alexandre De Lima Moraes; Unidade de Saúde CAIC São Gabriel; 

Unidade de Saúde Monte Castelo; Unidade de Saúde São Domingos; e 

Unidade de Saúde São Dimas. 

 

084/18 - Criação de campanha de divulgação do serviço de coleta de 

medicamentos não utilizados ou vencidos no município Colombo. 

 

862/17 - Solicito a realização de estudos para agilizar o processo de aquisição e 

próteses e órteses. 

 

861/17 - Solicito a adequação do número de auxiliares e técnicos de enfermagem 

na unidade de saúde do CAIC, no Jardim São Gabriel. 

 

860/17 - Solicito a realização de estudos com a finalidade de propiciar maior 

agilidade nas marcações de exames especializados no município de 

Colombo/PR. 

 

858/17 - Solicito a realização de estudos com a finalidade de propiciar maior 

agilidade nas marcações de consultas especializadas no município de 

Colombo/PR. 

 

857/17 - Solicito a implantação das quatro equipes da Estratégia Saúde da 

família na unidade de saúde do CAIC. 

 

856/17 - Solicito a disponibilização de consultas psiquiátricas e atendimento em 

psicoterapia adulto e infantil em número adequado. 

 

855/17 - Solicito a realização de estudos para a reforma do CAIC, 

compreendendo creche, posto de saúde e escola. 

 

401/17 - Implantação do CAPS Infanto-Juvenil (Centro de Atendimento 

(Psicossocial Infanto - Juvenil) no município de Colombo. 

 



 
 

250/17 - Viabilizar a construção de Unidade Básica de Saúde próximo ao Hiper 

mercado Rio Verde no Bairro Santa Terezinha. 

 

566/16 - Estudos para viabilizar a revitalização com pintura da Unidade de Saúde 

da Sede, no município de Colombo. 

 

561/16 - Instalação de farmácia local em todas as unidades de saúde e 

descentralizar o fornecimento de medicamentos controlados no município 

de Colombo. 

 

456/16 - Implantação no município de Colombo do programa Consultório 

na Rua, cuja composição multiprofissional lida com os diferentes 

problemas e necessidades de saúde da população em situação de rua. 

 

294/15 - Incluir no cadastro individual a da pessoa com deficiência do sistema 

único de saúde, dados como tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, de modo 

que se possa posteriormente possibilitar a apresentação do perfil epidemiológico 

da população de pessoas com deficiência atendida pelas unidades de saúde. 

 

022/15 - Construção de Unidade Básica de Saúde no Jardim Central. 

 

581/14 - Implantação de uma equipe de emergência 24h para atendimentos de 

pessoas com transtornos mentais na unidade do CAPS II, localizada no bairro 

Guaraituba. 

 

409/14 - Estudos para construção do hospital público em Colombo. 

 

368/14 - Implantação de equipe médica especialista em traumatologia, com 

atuação 24 horas por dia nos prontos atendimentos Alto Maracanã e Jardim 

Osasco. 

 

367/14 - Implantação de equipe médica especialista em pediatria, com 

atuação 24 horas por dia nos prontos atendimentos Alto Maracanã e Jardim 

Osasco. 

 

289/14 - Ampliação do quadro de funcionários, bem como a realização de 

exames na própria unidade de saúde da mulher. 

 

187/14 - Implantação do serviço ambulatorial especializado em atendimento e 

assistência a mulher vítima de violência. 

 

186/14 - Oferecer capacitação e treinamento para que os profissionais da área 

de saúde do município de Colombo, para que possam identificar os tipos de 

violência e garantir serviço de atenção às mulheres vítimas de todos os tipos de 

violência. 



 
 

 

1039/13 - Realizar estudo para viabilizar a construção de uma Unidade de Saúde 

na Vila Casa Branca.  

 

1021/13 - Estudo para garantir acessibilidade da pessoa com deficiência nas 

unidades de saúde. 

 

1008/13 - Implantar programa municipal de locomoção de pacientes 

acamados e com limitações motoras para fisioterapia, exames e consultas 

médicas, dentro e fora do município. 

 

545/13 - Implantação de uma central de regulação municipal de 

atendimento nas unidades de saúde, pronto atendimento emergencial e 

maternidade. Sisreg III – Sistema Nacional de Regulação 

 

 

 

1. Serviços de roçada e limpeza em diversos unidades de saúde 

2.  Solicitação informações e demais procedimento realizado referente 

ao atendimento do paciente.  

3. Solicitação que seja formalizado a reclamação sobre a demora no 

encaminhamento, para a realização do exame de Expirometria, 

solicitada pelo Pneumologista  

4. Fiscalização e combate a endemias em vários lugares 

5. Viabilizar a construção/instalação de um centro de referência em 

qualidade de vida e movimento no município de Colombo. 

6. Professor de educação física nas academias ao ar livre e 

implantação de aparelhos adaptados à pessoa com deficiência 

7. Fiscalização referente ao descarte de lixo.  

 

 


