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~ o Excelentíssimo Senhor 

Joecir Bernardi 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

~ ~ 
~ a 

~ 
Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas 

regimentais, apresentam para a apreCiação do douto plenário e 
nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto de Lei: 

atribuições legais e~ • 
solicitam apoio dos~ 

PROJETO DE LEI Nº J9'1 /2018 

Altera dispositivos da Lei nº 2.862, de 13 de 
novembro de 2007, que instituiu, reformulou e 
estruturou o Conselho Municipal de Saúde. 

Art. 1° A Lei nº 2.862, de 13 de novembro de 2007, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 1° ..... ................. ......... . . 

§ 2° As deliberações normativas do Conselho Municipal de Saúde serão 
adotadas mediante quórum da maioria simples, através de Resolução e 
assinadas pelo seu Presidente e homologadas pelo Gestor Municipal de 
Saúde. 

Art. 2° .... ..... ................ ...... ... . 

§ 1° Será de responsabilidade do Executivo Municipal ceder um funcionário 
do quadro próprio do município para dar suporte à Diretoria Executiva do 
CMS. 

Art. 3° O Conselho Municipal de Saúde terá sua organização e normas de 
funcionamento definidas em seu Regimento Interno, elaborado e aprovado 
pelo seu Plenário, no prazo de 90 (noventa) dias, após a publicação desta 
Lei, em conformidade com o Regimento do Conselho Estadual de Saúde e 
legislação permanente, com as seguintes normas gerais: 

1. O órgão de deliberação máxima será a Plenária do Conselho; 
li. A Plenária do Conselho se reunirá ordinariamente 01 (uma) vez por 

mês e extraordinar.iamente, quando convocada pelo Presidente ou 
pela maioria simples dos seus membros; 

Ili. O Conselho Municipal de Saúde se reunirá extraordinariamente 
para tratar de assuntos urgentes, quando: 
a) Convocação formal da Mesa Diretora; 
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b) Convocação· formal de metade mais um de seus membros 
titulares. 

IV. Cada membro terá direito a um único voto na Plenária do Conselho, 
sendo considerado para desempate o voto do Presidente; 

V. As Plenárias do Conselho acontecerão com a presença da maioria 
simples dos membros que deliberarão pela maioria dos votos 
presentes; 

VI. As decisões do Conselho Municipal de Saúde serão 
consubstanciadas em resolução, moção ou recomendação; 

VII. A Mesa Diretora do Conselho poderá deliberar "ad referendum" da 
Plenária do Conselho. 

Art. 4° ............................... ... . 

XXI - O Conselho Municipal de Saúde convocará a cada 4 (quatro) anos 
uma Conferência Municipal de Saúde em consonância com a Estadual. 
Para avaliar a política municipal de saúde, propor diretrizes de ação para o 
Sistema Único de Saúde - SUS, efetuar a eleição das entidades 
representantes do Conselho e eleger delegados para a Conferência 
Estadual. 

Art. 5° O Conselho Municipal de Saúde será composto paritariamente, em 
conformidade com a legislação do SUS, por 16 (dezesseis) segmentos 
com seus suplentes representativos da sociedade de Pato Branco, 
distribuídos e obedecendo a seguinte composição: 

1 - 50% (cinquenta por cento) representantes dos usuários - na proporção 
de 8 (oito) membros: 
a) entidade(s) representante(s) dos Trabalhadores Urbanos e Rurais; 
b) entidade( s) representante( s) dos Movimentos Comunitários organizados 
na área de saúde; 
c) entidade(s) representante(s) de Associações de Portadores de 
Patologias; 
d) entidade(s) representante(s) de Associações de Portadores de 
Deficiências; 
e) representante( s) de entidade( s) de Defesa do Consumidor; 
f) representante(s) de entidade(s) que congregam Associações de 
Moradores e o Movimento Popular; 
g) representante(s) de entidade(s) não-Governamentais - ONG's; 
h) representante(s) de entidade(s) Patronais Urbanos e Rurais. 

li - 25% (vinte e cinco por cento) representantes de trabalhadores de 
saúde - na proporcionalidade de 4 (quatro) membros; 

li 1 - 25% (vinte e cinco por cento) representantes de governo, de 
prestadores de serviço privado e conveniados - na proporcionalidade de 4 
(quatro) membros. 

Art. 6° Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal de Saúde 
serão nomeados através de Portaria do Executivo Municipal, no prazo 
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máximo de 60 (sessenta) dias após terem sido indicados por escrito pelos 
seus respectivos segmentos de acordo com sua organização ou seus 
fóruns próprios. 

Art. 7° As entidades interessadas em compor ou retirarem-se do Conselho 
Municipal de Saúde deverão proc.eder da seguinte forma: 

1 - Para compor o Conselho: apresentar solicitação por escrito na 
Conferência Municipal de Saúde e ser submetido à aprovação da Plenária 
da Conferência. 

li - Para retirar-se do Conselho: apresentar solicitação por escrito junto ao 
Conselho Municipal de Saúde e ser submetido à aprovação em Reunião 
Ordinária. 

§ 3º As entidades assumirão suas cadeiras de acordo com o número de 
votos recebidos. 

§ 4° Em caso de haver empate, assume a entidade que estiver 
estabelecida legalmente há mais tempo na cidade. 

Art . 2° Ficam revogados os§ 2º do art. 2° e os§§ 1°, 2° e 3° do art. 5°. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 5 de novembro 2018. 

Carlinho A azzo - PROS 

<t;:~w.eis~~~p~ 
ânoKoslinski : ~4· 

José #4 Silva- PT M~lin-MDB 

/ %/} /!~ 
6'.nmar Mefcfui __"'PDT 
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JUSTIFICATIVA 

As modificações propostas para a Lei nº 2.862, de 13 de novembro de 

2007, a qual institui, reformula e estrutura o Conselho Municipal de Saúde, se fazem 

necessárias levando em consideração solicitação do próprio Conselho, mediante Ofício 

026/2018-CMSPB, protocolado nessa Casa de Leis em 10 de julho de 2018 (cópia 

anexa). 

As justificativas para tais alterações permeiam a necessidade de facilitar os 

trabalhos do conselho, pois, modificam-se vários artigos que relacionados à sua 

organização e deliberação. 

Além disso, mediante a aprovação das modificações propostas nesse 

Projeto de Lei, será facilitado o ingresso de outras entidades interessadas e que 

participem efetivamente das discussões, beneficiando o Conselho como um todo, já que 

em suas votações são necessários quóruns mínimos. 

,~0 
Am'I on Maranoski - PV 

*olin-~ 
~
l 

1' 

Ronalce Moacir D hi van - PP 

Vilmar Maccari - PDT 
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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 Qo.,; , >. ~ ~°r 4 /àV Q? 

Pato Branco, la \JJ /má?.· 

R.~.dJ~~ 
Rodrigo 3osé Correia - PSC 

Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 194/2018 

Os Vereadores Amilton Maranoski - PV; Carlinho Antonio Polazzo -
PROS; Claudemir Zanco -PDT; Fabrício Preis de Mello - PSD; Januário l<oslinski -
PSDB; Joecir Bernardi - SD; José Gilson Feitosa da Silva - PT; Moacir Gregolin -
MDB; Rodrigo José Correia - PSC; Ronalce Moacir Dalchiavan - PP e Vilmar Maccari 
- PDT propuseram o Projeto de Lei nº. 194/2018 o qual altera dispositivos da Lei nº. 
2.862, de 13 de novembro de 2007, que instituiu, reformulou e estruturou o Conselho 
Municipal de Saúde. 

Aduzem os proponentes que tais alterações são de suma importância e 
se fazem necessárias, visto que o próprio Conselho Municipal de Saúde solicitou 
mediante ofício protocolado nesta Casa Legislativa (Ofício 026/2018- CMSPB). 

Tais alterações tem por escopo facilitar os trabalhos realizados pelo 
referido conselho, facilitando inclusive a entrada de novas entidades interessadas e 
que participem efetivamente das discussões, beneficiando o Conselho como um todo. 

Após análise dos membros da Comissão de Justiça e Redação, 
especialmente a análise criteriosa deste relator, constatou-se que o presente Projeto 
de Lei está em consonância com a Constituição Federal, sendo assim, os membros da 
referida comissão atendendo ao que preceitua o art. 62 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Pato Branco optou por exarar PARECER FAVORÁVEL a 
regimental tramitação do Projeto de Lei em epígrafe. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 14 de novembro de 2018. 

R~ CilN\9 .. a . 
ROdriQOJSé Correia - PSC 

Membro Relator 

Carlinho Anto~o -PROS Januário Koslinski - PSDB 
Membro Membro 

Ronalce Mo cir)::>ãlchiavan - PP 
Membro 
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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 

Municipal, o projeto de ~0.Ã u .~ IC111 I cx2 13 
' 

Pato Branco, 19 / Jj / Z.O (8. 

Presidente 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 194/2018 

Autores: Todos os Vereadores. 
Relator: Moacir Gregolin- MDB. 
Entrada na Comissão: 19/11 /2018 
Súmula: Altera dispositivos da Lei nº 2.862, de 13 de novembro de 2007, que instituiu, 

reformulou e estruturou o Conselho Municipal de· Saúde. 

ANÁLISE 

A proposição em tela visa somente atender ao pedido do próprio Conselho Municipal de 
Saúde que afirma que as modificações irão facilitar o trabalho. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, entendendo ser de interesse público, e estando dentro da 

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

esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer. 

Pato Branco, 23 de novembro de 2018. 

Moa. MOS 
Membro- Relator 

./Jff~ 
Vilmar Maccari - PDT 

Membro 
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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-Aa .do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de _(i , >. ~ 1 ~\.\ 1 zo \2 
\ 

Pato Branco, 0.8 bLJ { Z<J lg · 

José Gils 

Presidente 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Parecer ao Projeto de Lei nº 194/2018 

Autores: Amilton Maranoski, Carlinho Antonio Polazzo, Claudemir Zanco, Fabricio 

Preis de Mello, Januário Koslinski, Joecir Bernardi, José Gilson Feitosa da Silva, 

Moacir Gregolin, Rodrigo José Correia, Ronalce Moacir Dalchiavan, Vilmar. 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Altera dispositivos da Lei nº 2.862, de 13 de novembro de 2007, que instituiu, 

reformulou e estruturou o Conselho Municipal de Saúde. 

ANÁLISE 

O Projeto em análise visa reformular a estrutura do Conselho Municipal de 

Saúde, levando em consideração solicitação do próprio Conselho mediante ofício. As 

justificativas para tais mudanças visam facilitar os trabalhos e reuniões do Conselho, 

de acordo com a demanda dos mesmos. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a 

seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 

aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 03 de dezembro de 2018. 

José Gi ~~sa da Silva 
Pre idente - Relator 

~ 
Amilton Maranoski 

Membro 
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