
 
CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTÓPOLIS 

ESTADO DO PARANÁ 

INDICAÇÃO Nº 03/2021 
 

 
DENYS TEIXEIRA SAUL, vereador que abaixo 
subscreve, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, apresenta à apreciação da Colenda 
Câmara Municipal a seguinte indicação: 

 
INDICA, ao Excelentíssimo prefeito municipal ONÍCIO DE SOUZA, que seja feito 

em caráter de urgência, o estudo para o pagamento do piso nacional que é de 1.550,00 (um 
mil quinhentos e cinquenta reais) aos ACS - Agentes Comunitários de Saúde e aos ACE - 
Agentes de Combate às Endemias, tendo em vista que já houve o repasse dos valores por parte 
do Ministério da Saúde a esta municipalidade. Vale ressaltar, que o referido piso foi 
estabelecido pelas portarias 3.317 e 3.278. 
 
Justificativa: 
 

De início vale registrar que os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate a Endemias são trabalhadores importantes dentro do Sistema Único de Saúde. Ambos 
trabalham com a comunidade da área, do bairro, da cidade ou da região rural para facilitar o 
acesso da população à saúde e prevenir doenças. 

O ACS deve visitar regularmente residências e fazer registros da população, em 
relação a documentos básicos para o acesso aos serviços de saúde e em relação aos possíveis 
problemas de saúde que possam ser identificados na residência. Assim, o ACS deve orientar 
pessoas em relação à sua saúde, encaminhando ao posto de saúde ou outros locais de 
atendimento sempre que necessário. 

O ACE promove ações de educação em saúde junto à comunidade e informa à 
população sobre os riscos das doenças. Além disso, o ACE também realiza visita aos imóveis e 
outras localidades com o objetivo de prevenir e controlar doenças como dengue, zika vírus, 
chikungunya, malária, leishmaniose e doença de Chagas; atua no controle de roedores e na 
prevenção de acidentes por cobras, escorpiões e aranhas; e participa das ações de vacinação 
de cães e gatos para prevenção e controle da raiva, e outros.     

 
Certo do acatamento do presente pelos Nobres Vereadores, apresento protestos de 

elevada estima e consideração. 
 

Sala das Sessões, dia 23 de fevereiro de 2021. 
 

Assinado no Original 
Denys Teixeira Saul 

Vereador - PSB 


