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fisTÂ.n() t)() PÂRllN,,ii
cÂmlan MUNIcIPAL DE cAscAvEL

PR().II1'r'O DE, LEr N sLDE2021 Recebldo )r/ /tt

el Protocolo
Institui o "I)ia Nlunicipal em F{c,trr<'n'agr. r'n a():i

Profi.ssionais da Saúde que atu:u:am nl Litttra rll l-retttt
Contta a (l()\rID-19" no Nfunicípi«r dc (]:,rsr.lr,r.l c cl:i

oLltras prer.idôncias.

,\ C'ârnara l,Iunicipal de Ca.scavel, H,staclo doParaná, aprova

Art.l" Ii.sta lei instirui e inclui no calendário oficial de eventos do N'Iurricípio ds (l11,srr2r.r,*.:l o f)it
\lunicipal crn Hornenagem aos Profissionais da Saúde que 

^tuaÍa'm 
na Linha de I''t:ctrt,,: ( ontra rt

r-,()\'lD-19.:r. seÍ l.:vado a cfeito anualmente no dia 07 de abril, data em quc se celc,bra ,: l)ta lt{undial
,-la Saúdc, criailo pela Orgaruzaçào lr{undial da Saúde em 1950.

Art. .2'' Flsta lci enúa em vi,gor na data de sua pubücação oficial.

Palácio-f osé Ncves Fotmighicri, 69" anivcrsát'io cL,: (.rtscavcl

1'lm 2.3 de L':t,r.t',:ri .le 2(12 I

/ PSC

.l L is't-t I I IC,l.'I'I\,.,\

,\ pr:,:,.ente propositura visa oFtcializ r e perpetuâr em 07 de Âbril o "Dizr Nluiricipal enr

Hotrrenager:n :Los f'rofissionais da Saúde que atuaram na Linha de Ftente C,ontra a ti-),í)\',n)-19" u,r
r.lalendário ()ficial do Nlunicípio de Cascar-el. ,\ clata instituída refere-se a.o l)ia ltlurrclial ,:l:r Saúdc
,:riad<r pela rlitrrqanizacào Nfundial cla Saúde em 1950.

O Nlernrorial poderá ser levado a efeito anualmente com campânhas, l'cuniôcs;, palestl:ír:i (: outl'():i
rl\.elltos clue: .nisem clcvat a fundzLmentalidade da atuacão de profissionais da stúde fl.o nrr rricípio dc
r.lascar-el, os qr.rais foram protagonistas nas açôes municipais contra o Covid-19.

íi er-iil:nte,que o rnundo que vemos hoje nào é o mesmo de meses atrris. [)csd(] (1ic o primeir,>
:rnírncio relzt.ti.,.o ao surgi.mento do vírrrs Covid-19 foi ouvido, a reaüda.de que lrosi ,:ir'çr.rlrda fi,i
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cstluturalmr:nte desfigurada. Llconomia, política, relaçõcs sociais e psico[é,gicas, prolelo,; ,le r.'idzL,

dinânüca da r,i,Ja ulbana, sào poucas as coisas que não foram, de fato, reformaclas tlo nr,.rrlclo,

Entrc tantâs as transformacões que a humanidade experimcnt()u rreste úkjmc, Íllt()., () maiclt
y»rciuizct enc()ntrad() nào foi aperrla de bens ou frustração de ptojetos, mas a pcrda de'u,ic1as humanas,.

\ perda dc amig<,s c paÍentes revelou com puianca que a moÍte é um fetrômen<l n:lilrÍllmentÇ
ltlcontornávr:l e irrccupcrável, e ,rs sofrimentos otiundos dela clamam por um trâtÍl1.nc1rL1() tligno c

humano.

Iloi n,:sse cenário que os proÊssionais da saúde de Cascavcl tiveratn larga attraçàc,. ,\ grandc
{i\posicào a riscos l.atais, a jornadeLs extensir..as de trabalhos incessantes, os efr:itos psicol,iricr,:; r]e lidat
rrom utÍt inirrrigo invisível e fatal, a. preocupacào com os familiares, e o trâbalho sem ftrn, f,rrant apeÍras

rrlguns dos aclversár:ios contra os cluais esses profissionais da saúde tiverrlm r1-re lutar de,l;cl,r r .rrrício drt

rrossa luta c()rltra o Covid-19, em 30 cle NIarco, data em que foi registrado cr primeiro,l,bik, pclo r'írus
rro Nlunicíprr:i de Cascavel.

l)estc: rnod«r, quando se pr:opõe instituir no calendário municipal uma data de h<>nrr:naqem aos

proFtssionai:; que a':uarâm na linha de frente contra o Covid-19 em Cascavr:I, o csc<>pr--, é t'rlpr:eendet:
um esf<rrço rl,e honrar por meio da lembrança e da homenagem àqueles profissi,:r'rti5 rlrlc' Írrranr
protagonistas rlos cuidados com a nossa cidade, ainda que tal proposta legislariva seia t,sfor,.:-) pequen()
,:r>rnpatado à cnornre dedicacào de:sses profissionais

Diant,: de toda a intempérie enfrentada pelos cidadãos no N{unicípio dc, (-lascrrr,-cl, a atual

l)rop()sta de in,:lusão da data comemoÍativa nào tem o obietivo de inserir sonrentc mais rrm (: rl.ri.r tarltos
cronograffras no calendário, mas sim instituir um marco na história dr: Cascavr:l r-al,:r'i;rancl<> ,>

sentimento clc honra aos profissionais que atuaram para sah,ar vidas humanas em tenrp()li tà<i críticos.

Diant,: da irnportância do presente Projeto de Le| tenho a cr>nr.icçào do apoio dos rtr.lrrcs Pare:i

L: Pec() a apr'o\'ação.
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