
Estado do Paraná 

GABINETE DO VEREADOR RODRIGO JOSÉ CORREIA - PSC 

Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná. 

O vereador Rodrigo José Correia - PSC no uso de suas prerrogativas legais 
e regimentais, submete à apreciação dos nobres pares o seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº Je0 /2018 

Institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de 
Saúde e do Agente de Combate a Endemias e dá 
outras providências. 

Art. 1° Fica instituído o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do 
Agente de Combate a Endemias no âmbito do Município de Pato Branco, Paraná, a ser 
comemorado anualmente no dia 4 de outubro. 

Art. 2° A data instituída no artigo anterior tem por objetivo: 

1 - incentivar a promoção de palestras, seminários, campanhas, mobilizações 
e outras atividades que permitam sensibilizar a população acerca da importância da recepção 
de tais profissionais nas residências pato-branquenses; 

li - contribuir para a redução dos indicadores relativos a endemias de saúde 
pública em geral; 

Ili - promover o intercâmbio visando ampliar o nível de resolutividade das 
ações direcionadas à integração da população, órgãos públicos, privados e organizações não 
governamentais que atuam na área comunitária; 

IV - cumprir os preceitos contidos na Lei Federal nº 11 .350, de 5 de outubro 
de 2006, a qual regulamenta as atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate a Endemias e; 

V - garantir o debate sobre o exercício digno e seguro das atividades de 
Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate a Endemias, inclusive no que tange o 
fornecimento de equipamentos, bonés, guarda-chuvas, protetores solares dentre outros itens 
necessários ao fiel cumprimento da profissão. 

Art. 3° O Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de 
Combate a Endemias passa a integrar o Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município 
de Pato Branco. 

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

Pato Branco, 19 de outubro de 2018. 

B.rui= e Qh,"~ , a 
Rodri José Correia 

Vereador - PSC 
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GABINETE DO VEREADOR RODRIGO JOSÉ CORREIA - PSC 

JUSTIFICATIVA 

O agente comunitário de saúde - ACS é um personagem muito importante 
na implementação do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a integração entre os 
serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) e a comunidade. O Ministério da Saúde 
definiu a Saúde da Família como estratégia prioritária para a organização e 
fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no país. 

As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate 
às Endemias são regidas pela Lei nº 11.350/2006 e pelo Decreto nº 3.189/1999 que fixam 
as diretrizes para o exercício profissional desse trabalhador. 

A Lei nº 11 .585/2007 institui nacionalmente o dia do Agente Comunitário 
de Saúde e do Agente de Combate a Endemias, sendo assim o objetivo da presente 
demanda é municipalizar tal data, visando enfatizar a importância de tais profissionais da 
área da saúde. 

Pato Branco, 19 de outubro de 2018. 

R Aíi~fa e &Me • o 
Rodriô José Correia 

Vereador - PSC 
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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 

Municipal, o Projeto de Q'2 i u ~ L8.o\ <W \8 

Pato Branco, d..3 \i o\,~a\2 

[ZQ_rl.n.i.__00 ~ 
Rodrigo] t)sé Correia - PSC 

Presidente 
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GABINETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - MDB 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº180/2018. 

Autor: Rodrigo José Correia - PSC. 
Relator: Moacir Gregolin- MDB 
Entrada na Comissão: 23/10/2018 
Súmula: Institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a 
Endemias e dá outras providências. 

ANÁLISE 

O Vereador proponente pretende com a proposição reconhecer o trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde e do Agente de Combate a Endemias, que desenvolvem um trabalho 
de fundamental importância na prevenção de problemas de saúde de nossa população. Além 
de que o programa será uma ferramenta importante uma vez que incentiva a busca por uma 
conscientização melhor de nossa comunidade com relação a medidas preventivas, que sem 
dúvidas são a melhor maneira ·de controlar as doenças que afligem nossa comunidade. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua 

tramitação e aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer. 

Pato Branco, 31 de outubro de 2018. 

Ronalce Moaci 
Membro 
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Carlinho olazzo- PROS 
Membro 

I ~(/ ; , · 1/J 
-~r~, · 

Januário Koslinski - PSDB 
Presidente 

~é~C 
Membro 
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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 

Municipal, o projeto de Q o:,,, u P_ j g o lao ,x 

Pato Branco, ,5 \-W l3Vfl' 
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Presidente 

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



1 :~1ado do Pa1a11ú 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 180/2018 

SÚMULA: Institui o Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do 
Agente de Combate a Endemias e dá outras providências. 

Autor: Vereador Rodrigo José Correia - PSC. 

Pretende o autor do projeto de lei em tela, o vereador Rodrigo 
José Correia - PSC, através desta proposição, instituir o Dia Municipal do 
Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate a Endemias e dá 
outras providências. 

O Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do 
Agente de Combate a Endemias no âmbito do Município de Pato Branco, 
Paraná, será comemorado anualmente no dia 4 de outubro. 

O agente comunitário de saúde - ACS é um personagem muito 
importante na implementação do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a 
integração entre os serviços da Atenção Primária à Saúde (APS) e a 
comunidade. O Ministério da Saúde definiu a Saúde da Família como 
estratégia prioritária para a organização e fortalecimento da Atenção Primária à 
Saúde no país. 

Considerando que a matéria tem interesse público optamos por 
exarar PARECER FAVORÁVEL à sua tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 07 de novembro de 2018. 

Presidente 

il~a~PDT 
Membro - Relator 
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