
Exmo. Senhor 
Carlinho Antonio Polazzo 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O vereador infra-assinado, RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, apresenta para a apreciação do douto plenário e 
solicita o apoio dos nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto: 

Projeto de Lei nº ~2017 

Institui no âmbito do Município de Pato Branco 
o "Dezembro Vermelho", mês dedicado à 
realização de campanhas para prevenção e 
combate à AIDS e demais doenças sexualmente 
transmissíveis. 

Art. 1 ºFica instituído no âmbito do Município de Pato Branco o mês "Dezembro 
Vermelho", dedicado à realização de campanhas para prevenção e combate à AIDS e 
demais doenças sexualmente transmissíveis. 

Parágrafo único. O Símbolo da campanha e atividades previstas na presente lei 
será um laço vermelho, permitindo que órgãos públicos, entidades privadas e 
população em geral participem da divulgação decorando suas sedes, logradouros 
públicos e monumentos na cor vermelha. 

Art. 2º No mês de dezembro serão realizados fóruns de debates, palestras, 
seminários, divulgação de material informativo impresso ou audiovisual, entre outras 
ações de conscientização em espaços públicos, podendo contar com a participação 
voluntária de profissionais de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social, 
educação, entre outras áreas do Poder Público, instituições públicas e privadas e a 
população de modo geral. 

Art. 3º O objetivo da Campanha "Dezembro Vermelho" é alertar a sociedade a 
respeito dos altos índices de pessoas infectadas com doenças sexualmente 
transmissíveis no Brasil e no município, dos riscos de se contrair estas doenças e das 
formas de prevenção. 

Art. 4º Fica a campanha "Dezembro Vermelho" inclusa no Calendário Oficial de 
Eventos do Município de Pato Branco-PR. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Esindo 110 Pnraná 

Pato Branco, 19 de outubro de 2017. 

RONALCE MOACIR DA HI~- PP 
Proponente/ 
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JUSTIFICATIVA 

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, atualmente 

existem 827 mil pessoas com HIV/ Aids no Brasil. Dentre estas, 112 mil não sabem que 

estão infectadas. Devido muitas vezes à falta de orientação, as pessoas não procuram 

ajuda dos profissionais da saúde, maximizando assim o risco de contágio. 

A AIDS, por exemplo, não é causada espontaneamente, mas a partir da infecção 

imunológica com o vírus HIV. Ou seja, uma pessoa que portar a doença terá que ter, 

necessariamente, o HIV no seu corpo. Entretanto, quem é HIV positivo não 

desenvolve, necessariamente, AIDS. Isso porque o vírus passa por um processo longo 

de incubação antes do surgimento dos sintomas da doença, da infecção das células e 

do sistema nervoso. 

Então, uma pessoa que for diagnosticada precocemente com o HIV no 

organismo poderá realizar o tratamento e, assim, conviver com a doença. Entretanto, 

é preciso ter cuidado porque mesmo que o indivíduo não apresente os sintomas, o 

vírus pode ser transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas, seringas 

contaminadas e de mãe para filho, na gravidez ou amamentação. Por isso, a melhor 

maneira de evitar o mal é a prevenção. 

Segundo informações do Centro de Orientação e Apoio Sorológico - COAS de 

Pato Branco, no último ano foram detectados 49 novos casos de AIDS no município, 

um aumento de 40% comparado com o ano de 2015. Além da AIDS, outras doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) têm preocupado os profissionais da saúde, como a 

sífilis, que apresentou números alarmantes de infectados neste ano. 

Como estas doenças têm se manifestado de forma crescente e em todas as 

faixas etárias, é de fundamental importância orientar as pessoas sobre a prevenção da 

transmissão e de novas infecções, assim como sobre os sinais e sintomas e a 

necessidade de atendimento em uma unidade de saúde. 

Desse modo, visando promover a saúde no município, conto com o apoio dos 

nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. 
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Proponente 
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Câmara Municipal de Pato Branco 
Sede Administrativa: Carlos Almeida 

Projeto de Lei nº 161/2017 
Autoria: Ronalce Moacir Dalchavan (PP) 

PARECER JURÍDICO 

O insigne vereador Ronalce Moacir Dalchavan (PP) apresentou o 
projeto de lei em epígrafe numerado, que institui no âmbito no Município de Pato 
Branco o ''Dezembro Vermelho'; mês dedicado à realização de campanhas para 
prevenção e combate à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis'. 

A própria súmula já sintetiza as justificativas da proposição legislativa 

É o breve resumo. Passa-se, adiante, às razões do presente parecer. 

Conforme pesquisa legislativa realizada, há legislação federal editada 
recentemente que trata do mesmo assunto, instituindo a campanha nacional de 
prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada 
Dezembro Vermelho, conforme se infere da Lei n° 13.504, de 7 de novembro de 2017. 

Inobstante, a matéria pode ser encarada como sendo de interesse 
local, dentro da abrangência municipal, conforme permissivo constitucional estampado 
no art. 30, I, da Constituição Federal, de sorte que, destarte, não há incompatibilidade 
da edição de lei municipal neste particular. 

Neste diapasão, ensina Alexandre de Moraes que "Apesar de difícil 
conceituação, interesse local refere-se aos interesses que disserem respeito mais 
diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando 
reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União}'. 1 

De mais a mais, a saúde é direito de todos e deve ser perquirida por 
todos os entes da federação. 

( 
1 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada 
constitucional: 8ª Ed. São Paulo, Atlas, 2001. P. 685. 

legislação ; 
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A Lei Orgânica do Município prevê a garantia do direito à saúde a todos 
os munícipes, determinando que é dever do Poder Público garanti-lo. Neste sentido, 
reza o seu art. 124: 

o seguinte: 

Art. 124 - A saúde é um direito de todos os munícipes e dever do 
Poder Público Municipal, assegurado mediante políticas que visem à 
eliminação dos riscos de doenças e outros agravos, que possibilitem o 
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

No mesmo norte, em seguida a Lei Orgânica do Município estabelece 

Art. 126 - São atribuições do Município, no âmbito do Sistema Único 
de Saúde: 
I - planejar, organizar, gerir, controlar e avaliar os serviços de saúde; 
II - planejar, programar e organizar a rede regionalizada e 
hierarquizada do Sistema Único de Saúde, em articulação com rede 
estadual; 

Ainda, no que tange ao direito fundamental de SAÚDE, nossa 
Constituição Federal de 1988 assim dispõe: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

Destarte, tem-se que tanto o constituinte originário de 1988 quanto o 
legislador municipal enumeraram a saúde como um direito de TODOS e dever do 
ESTADO, cabendo este (que engloba, no caso, todos os Entes Federativos - União, 
Estado, Município e Distrito Federal) promover políticas sociais que finalizem a garantia 
à saúde do cidadão. 

É por este motivo que o projeto de lei merece normal tramitação 
regimental, porquanto instituir um mês para incentivar a prevenção e combate à AIDS 
e demais doenças sexualmente transmissíveis no Município atende, em tudo, a 
legislação federal e municipal concernente ao direito à saúde. 

Rua Araribóia, 491 - Caixa Postal, 111 - 85505-030 - Pato Branc - PR 
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Câmara Municipal de Pato Branco 
Sede Administrativa: Carlos Almeida 

Por fim, destaca-se que ainda no ano passado foi aprovada a Lei 
Municipal nº 5.010, de 29 de agQsto de 2017, que institui no Município o "Junho 
Vermelho", mês destinado à realização de ações para conscientização de doação de 
sangue. 

Atente-se que embora os meses sejam diferentes, a denominação é a 
mesma, o que poderá prejudicar as suas respectivas divulgações. 

Tal constatação não é capaz de barrar a normal tramitação da matéria, 
mas tão-somente serve de registro. 

matéria. 
No mais, sem delongas, opinamos por exarar parecer favorável à 

É o parecer, em três laudas. 

'"º 4, 16 de ""'eceiro de 2017. 
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Luoi'"o illJ 
Procurador b gisla ivo 
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16/02/2018 L13504 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.504, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017. 

Institui a campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e 
outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada 
Dezembro Vermelho. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a campanha nacional de prevenção ao HIV/AIDS e outras infecções sexualmente 
transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho, a ser realizada, anualmente, durante o mês de dezembro. 

Art. 2º A campanha será constituída de um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento 
do HIV/AIDS e das demais infecções sexualmente transmissíveis. 

§ 1º A campanha terá foco na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas 
que vivem com HIV/AIDS. 

§ 2º As atividades e mobilizações referidas no caput deste artigo serão desenvolvidas em consonância com os 
princípios do Sistema Único de Saúde, de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade 
civil organizada e organismos internacionais. 

Art. 3º Sem prejuízo de outras ações e atividades conexas, a campanha promoverá: 

1 - iluminação de prédios públicos com luzes de cor vermelha; 

li - promoção de palestras e atividades educativas; 

Ili - veiculação de campanhas de mldia; 

IV - realização de eventos. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasflia, 7 de novembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 

MICHEL TEMER 
Torquato Jardim 
Ricardo José Magalhães Barros 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.11.2017 

hllp·/lwww.planallo.gov.br/ccivil_03/ _ato2015·2018/2017/lei/L 13504 .hlm 
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Prefeitura :Jvl.unicipa[ de Pato <Branco 
ESTADO DO PAFV\NÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 5.010, DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

lnslilui no âmbilo do Municlpio de Palo Branco o 
"Junho Vermelho - Doe Sangue, Doe Vida", mês 
dedicado a realização de ações para 
conscienlização de doação de sangue. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Arl. 1° Fica lnsllluído no âmbllo do Município de Pato Branco o mês "Junho 
Vermelho- Doe Sangue, Doe Vida", dedicado à realização de campanhas e ações para 
consclentização de doação de sangue. 

§ 1º O Símbolo da campanha e ações previstas na presente lei, será um laço 
vermelho, permilindo que órgãos públicos e sociedade civil organizada parlicipem da divulgação 
decorando suas sedes, logradouros públicos e monumentos na cor vermelha. 

§ 2º Fica facullado ao Poder Público Municipal, junlamente com a Secretaria 
Municipal de Saúde e hemonúcleo, a estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil, 
órgãos públicos e a Iniciativa privada. 

§ 3° As parcerias que trata o § 2º deste arligo, visa a realização de campanhas 
educalivas em parcerias com as associações sem rins lucrativos, escolas, faculdades, e demais 
enlidades que almejem participar da campanha solidaria do "Junho Vermelho- Doe Vida, Doe 
Sangue". 

Art. 2° O objetivo da Campanha "Junho Vermelho - Doe Sangue, Doe Vida" é 
esclarecer à sociedade sobre a importância da doação de sangue em nosso município e aumenlar 
o número de doadores de sangue, especialmenle no Hemonúcleo de Pato Branco. 

Art. 3° Dentre todas as ações que poderão ser realizadas visando à consecução 
do objeto que traia esta lei, a campanha poderá se utilizar de: 

1. Palestras, simpósios e outros eventos que julgar pertinente; 

li. lnleração de toda a sociedade civil do município, por intermédio de atividades 
socioeducativas a serem aplicadas de acordo com a realidade de nosso município; 

Ili. Distribuição de cartilhas e material educativo para a população em geral; 

IV. Desenvolver ações publicitárias. 

V. Realização de uma semana de força larefa, onde o Munlcipio disponibilizará transporte 
especial em pontos e horários estratégicos, para os doadores, assim como realizará a 
coleta em horários diferenciados, para possibilitar a lodos os Interessados a participar da 
campanha. 

Art. 4° Fica a campanha "Junho Vermelho - Doe Sangue, Doe Vida" inclusa no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Pato Branco-PR. 

Art. 5º Esla Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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<Prefeitura :Jvtunicipa[ de <Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

Esla Lei é de autoria dos vereadores Januário Koslinski - PSDB, Joecir Bernardi -
SD e Rodrigo José Correia - PSC. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Palo Branco, de 29 de agosto de 2017. 
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Estado do Para11ã 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

M u n ici pa 1, o projeto de ~c-11~ ..... • _q,...>..~e.~-lb-"'-"'>'>"-'\,.....1 ..... o...L.L-'l4--""·'-----------

Pato Branco, ..... P{;.Jh'l.\\,o_,..17_\,,...1 ... v"""12.""-"-. ----------

JfavmJ, &J lhJmJ 
Ma~es Boff Ger!Jar~t - PSDB 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco- Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislalivo@camarapatobranco.com.br 



Eslado do Pnra11{1 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 161/2017 

Autor: Ronalce Moacir Dalchiavan - PP. 
Relator: Moacir Gregolin- MDB 
Entrada na Comissão: 06/02/2018 
Súmula: Institui no âmbito do Município de Pato Branco o "Dezembro Vermelho'', mês 
dedicado à realização de campanhas para prevenção e combate à AIDS e demais doenças 
sexualmente transmissíveis. 

O Vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, propõem instituir no âmbito do nosso Município o 
mês de dezembro, como de combate e prevenção da AIDS. 

VOTO DO RELATOR 
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' "F .. , __ , 
' Após análise do projeto, e entendendo ser de interesse público e estando dentro da ~ 

legalidade, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por .6, ~ 

1 l' esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer. 

Pato Branco, 26 de Fevereiro de 2018. 

Roo•I~ Mooo~ 
Membro 

C•"loho Aot®uo· PROS 
Membro 

~~1ftl.P"'º~~ 
Presidente ::-rsc 
Ro~kt·nc~ 
R~ JJté Correia • PSC 
Membro 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

M un ici pa 1, o projeto de _,,s/i""""';......u"'-"~"--"-J-"'bl""+-'{ 7)_.o-"-"-=I =J-1=-----------

Pato Branco, o<;!,Q,3 (Züt8.· 

Q ~. ~ 1 \~ ci.o tt\,W). ( Q ~ 
rtc10 Pre1s de M llo - PSD 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco- Paraná 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 161/2017 

Autor: Ronalce Moacir Dalchiavan - PP. 
Relator: Moacir Gregolin- MDB 
Entrada na Comissão: 01/03/2018 
Súmula: Institui no âmbito do Município de Pato Branco o "Dezembro Vermelho", mês 
dedicado à realização de campanhas para prevenção e combate à AIDS e demais doenças 
sexualmente transmissíveis. 

O Vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, propõem instituir no âmbito do nosso Município o 
mês de dezembro, como de combate e prevenção da AIDS. 
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VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, e entendendo ser de interesse público e estando dentro d~ 
"" rr. 

legalidade, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por " 
1 ;>:>; 
.~ o 

esta Casa de Leis. ~ ~ 

8 8 
É o nosso parecer. 

Pato Branco, 07 de Março de 2018. 

Moacir 

ç:;,~~Q~1.~ 
Presidente 

/1"~ 
Vilmar Maccari - PDT 

Membro 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
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Estado <lo Paraná 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POlÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2018, às 16h, reuniram-se os membros da Comissão 
de Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabricio Preis de Mello 
(Presidente) e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta 
comissão e o assessor parlamentar Leandro Gustavo Lamp para secretariar a reunião. O 
Presidente da Comissão de Pollticas Públicas, Fabricio Preis de Mello abriu a presente reunião 
cumprimentando a todos e em seguida foi explanado sobre o Projeto de Lei nº 10112017 que 
"Revoga as Leis nºs 3.976, de 21 de dezembro de 2012 e 4.662, de 16 de setembro de 2015", de 
relataria do vereador Moacir Gregolin, após debate, os vereadores deliberaram pelo parecer 
favorável a tramitação. O Projeto de Lei nº 47/2018 que "Altera dispositivo da Lei 4.982, de 11 de 
julho de 2017, e dá outras providências", de relataria do vereador Vilmar Maccari, os vereadores 
deliberaram pelo parecer favorável a tramitação. O Projeto de Lei nº 173/2017 que "Inclui no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Pato Branco o "Natal de Pato Branco" e dá outras 
providências", de relataria do vereador Vilmar Maccari, os pares deliberaram pelo parecer favorável 
a tramitação da matéria. O Projeto de Lei nº 179/2017 que "Altera o art. 1 º da Lei nº 4.956, de 17 de 
abril de 2017", de relataria do vereador Vilmar Maccari, os vereadores componentes da comissão, 
deliberaram pelo parecer favorável a tramitação. O Projeto de Lei nº 172/2017 que "Institui a 
Semana Municipal da Consciência Negra no âmbito do Município de Pato Branco e dá outras 
providências", de relataria do vereador Vilmar Maccari, os nobres pares exararam parecer favorável 
a tramitação da matéria. O Projeto de Lei nº 142/2017 que "Dispõe sobre a implantação da Zona 
Central de Tráfego (ZCT) no Município de Pato Branco; delimita restrições de circulação de veículos 
automotores pesados por área; disciplina critérios para operações de carga e descarga e dá outras 
providências, de relataria do vereador Fabricio Preis de Mello, o mesmo explanou aos demais, a 
necessidade de oficiar a Secretaria de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, para então exarar 
parecer. O Projeto de Lei nº 16/2018 que "Institui o programa de conscientização sobre a reciclagem 
do lixo "SEPARE - Cidade limpa, ambiente saudável" no âmbito do Município de Pato Branco e dá 
outras providências", de relataria do vereador Fabricio Preis de Mello, os vereadores deliberaram pelo 
parecer favorável a tramitação. O Projeto de Lei nº 161/2017 que "Institui no âmbito do Municlpio 
de Pato Branco o "Dezembro Vermelho", mês dedicado à realização de campanhas para prevenção e 
combate à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis", de relataria do vereador Moacir 
Gregolin, os componentes da comissão deliberaram pelo parecer favorável a tramitação e 
aprovação. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata que após lida e aprovada foi 
assinada pelos de competência. 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501-262 

J!c/pi,,L t;tJitJ 
· Leandro G'ult~vo Lall\li 

Assessor Parlamentar 

Pato Branco Paraná 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de Oo; ue ~f,~\mg.. 

Pato Branco, d\.\ lD3 1 ZOl;r 

José Gilson 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 -85501-262 - Pato Branco- Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislatlvo@camarapatobranco.com.br 



COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Parecer ao Projeto de Lei nQ 161/2017 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 161/2017, de 20 de outubro de 
2017 - Institui no âmbito do Município de Pato Branco o "Dezembro 
Vermelho", mês dedicado à realização de campanhas para prevenção e 
combate à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis. 

O presente projeto do Vereador Ronalce Moacir Dalchiavan busca 
instituir no âmbito do Município de Pato Branco o "Dezembro Vermelho", mês 
dedicado à realização de campanhas para prevenção e combate à AIDS e 
demais doenças sexualmente transmissíveis. ~. 

O Símbolo da campanha e atividades previstas na presente lei será um~. 
. o 

laço vermelho. O objetivo da Campanha "Dezembro Vermelho" é alertar ª:11' 
' sociedade a respeito dos altos índices de pessoas infectadas com doenças~·. 

sexualmente transmissíveis no Brasil e no município, dos riscos de se contrair 
1 

c.r 
;r:-: 

~ 

estas doenças e das formas de prevenção. Essa campanha será incluída nol~ ~ 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Pato Branco. ~ 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que oq; 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma~ . 33 

ilegalidade. Ap~s análise,. emitimos PARECER FAVORÁVEL, à tramitação do~~ 
presente ao Projeto de Lei. ii~ 

-PDT 

José G 
(Pr 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 21 de março de 2018. 

ozza 
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