
Ofício nº 067/2020/GVAFS

Colombo, 26 de março de 2020.
Prezada Senhora,

Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria que sejam
tomadas seguintes medidas para garantir a prevenção e combate ao
coronavirus (COVID-19).

Para a População:
 Conscientizar a população da necessidade de ficar em casa.
 Promover pronunciamento diário sobre os atendimentos nas unidades do sistema de

saúde do município, com detalhamento de sintomas dos casos suspeitos,
confirmados e descartados.

 Promover fiscalizações de locais que tenham aglomero de pessoas.
 Buscar diálogo com as igrejas para o fechamento dos templos e apresentar o papel

crucial de conscientização dos fieis neste momento e a importância de ficar em casa.
 Promover imediatamente o diálogo com o Governo do Paraná para realizar ações

em conjunto, como abertura de hospitais temporários em ginásios ou outro local
mais adequado.

 Acionar a Justiça para abertura temporária da Santa casa de Misericórdia de
Colombo para atender os doentes.

 Garantir que não tenha circulação desnecessária de pessoas dentro do município;
 Determinar a forma de atendimento da população em farmácias, mercados e postos

de combustíveis.
 Promover kits de alimentação para as crianças em situação de vulnerabilidade social

e econômica.
 Promover a garantia de abrigo e alimentação das pessoas em situação de rua.
 Buscar ações junto aos governos estaduais e federais para implantação de um

programa de renda mínima emergencial para autônomos e ajuda aos micros,
pequenas empresa e comerciantes.

Para os servidores e desenvolvimento dos serviços públicos:
 Cuidar da proteção e saúde dos servidores que estão trabalhando, repassando

equipamentos de proteção individual;
 Disponibilizar álcool em gel para os departamentos que necessitarem de atender o

publico; e
 Realizar escalas e fechamentos de departamento que não são essenciais neste

momento.
 Implantar sistema de protocolo eletrônico para requerimento de serviços



 Implantar patrulhamento virtual, buscando auxílio das secretarias de segurança e
justiça, com canal facilitado e com periodicidade segura de contato com vítimas,
para continuidade de serviços de garantia de segurança em casos de violência
contra a mulher, garantir o funcionamento da rede de enfrentamento, Casa de abrigo
para mulheres vitimas de violência

 Implantação de uma frente parlamentar de prevenção e combate ao coronavírus na
Câmara Municipal de Colombo, com reuniões periódicas para a busca de soluções
urgentes.

Estamos passando por um momento que exige ações rápidas e

corajosas. Temos o maior surto que o mundo já presenciou de um vírus, o chamado

coronavirus (COVID-19). Neste momento, é preciso que o poder público municipal

tome as devidas ações imediatamente. Queremos que a Prefeitura Municipal de

Colombo junto com a Câmara Municipal de Vereadores assumam o protagonismo de

promoção e defesa da vida das pessoas. Ações que julgamos importante serem

desenvolvidas rapidamente

Na certeza da atenção, desde já agradeço e aproveito o ensejo

para renovar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

ANDERSON FERREIRA DA SILVA
Vereador

Prefeitura Municipal De Colombo
Izabete Cristina Pavin
Prefeitura Municipal
Colombo – Paraná
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