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Como já acontece em São Paulo, Espírito Santo e Distri-
to Federal, a emissão de atestados médicos digitais pode se 
tornar uma realidade também no Paraná. O projeto de Lei, de 
minha autoria junto com o deputado Anibelli Neto e o ex-depu-
tado Palozi, foi aprovado nesta semana pela Assembleia Le-
gislativa. A proposta surgiu como resultado das investigações 
em 2017 da CPI do Atestado Médico e agora vai à sanção do 
governador Carlos Massa Ratinho Junior.

 A tecnologia é a maior aliada hoje para evitar fraudes e 
falsificações de atestados médicos, conforme concluímos de-
pois de ouvirmos na CPI 20 instituições, empresas privadas e 
órgãos públicos envolvidos com a questão. A ideia é fazer com 
que os documentos sejam transmitidos do consultório médico 
diretamente para o departamento de pessoal ou de recursos 
humanos do empregador, com assinatura digital do médico e 
código de autenticação único.

 O projeto de Lei também prevê a emissão obrigatória no 
Paraná de receituário médico digital, que será impresso e uti-
lizado normalmente em qualquer farmácia. A vantagem será a 
adoção de um código de autenticação próprio que não permi-
ta fraudes também nas receitas. São medidas importantes que 
não afetam as relações entre médicos e pacientes, já que o si-
gilo profissional deverá ser respeitado conforme prevê o Códi-
go de Ética Médica.

 A proposta entrará em vigor dois anos depois da data 
de publicação da Lei em Diário Oficial, caso seja sanciona-
da pelo governador. Durante esse período, o governo deve-
rá regulamentar os aspectos necessários à sua aplicação e a 

responsabilidade pelo desenvol-
vimento e implantação do sis-
tema eletrônico. Esse sistema 
poderá ainda ser melhorado ao 
longo do tempo por empresas 
devidamente credenciadas.

 A CPI do Atestado Médico 
ouviu durante cinco meses 23 
representantes de 20 institui-
ções ligadas à saúde, como Policia Civil, Ministério Público, 
sindicatos, federações, OAB, operadoras de planos de saúde, 
Conselhos de Medicina e de Odontologia. Também participa-
ram da CPI os deputados Stephanes Júnior, Felipe Francischi-
ni, Mauro Moraes e Cristina Silvestre.

 Na prática, o sistema informatizado segue a lógica das 
Notas Fiscais Eletrônicas, que hoje integram todo o comércio 
às centrais de arrecadação. Com uma assinatura e um código 
de autenticação emitido pelo médico, o atestado é transmitido 
online e vai direto para o e-mail ou aplicativo da empresa. Uma 
cópia, com o código de autenticação, deverá ser impressa 
para o trabalhador. Dessa forma, reduz-se drasticamente a 
possiblidade de fraudes, principalmente de atestados falsos.
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Atestado médico digital obrigatório

Em uma cerimônia de muita emoção aos home-
nageados, familiares e amigos, pessoas de 
destaque em Campo Largo receberam, nesta ter-

ça-feira (22) na Câmara Municipal, títulos de Cidadão Hono-
rário, Vulto Emérito e Honra ao Mérito.

O vereador Darci Andreassa homenageou Katia da 
Piedade dos Santos, cantora lírica que, segundo ele, “can-
ta com o coração, com a alma”. Lembrou que ela dá con-
tinuidade à história do seu pai, Jorginho, também um 
exemplo na música e nas serestas, o que ela acompanhou 
desde cedo e em toda sua vida foi se destacando no meio, 
sendo uma das mais destacadas cantoras líricas do Es-
tado.

Os homenageados da vereadora Cléa Oliveira foram os 
campo-larguenses Marcelo Fedalto e Eliane Magatão Ps-
cheidt. Marcelo, que começou a trabalhar como faxineiro até 
se tornar um talentoso artista que desenvolve técnicas de 
pintura em peças decorativas de cerâmica e é reconhecido 
mundialmente pela excelência do seu trabalho, recebeu a 
honraria Professora Odila Portugal Castagnoli, a qual é de-
dicada àqueles que promovem a cultura municipal. Eliane é 
uma professora conhecida na cidade e trabalhou por mui-
tos anos com educação especial. Agora aposentada, após 
35 anos dedicados à Educação, recebeu a honraria de Vul-
to Emérito, pelo reconhecimento ao grande trabalho que re-
alizou em Campo Largo.

A vereadora Bete Damaceno prestou homenagem ao 
Agenor Smicelato, que segundo ela representa muito para 
os moradores da Ferraria e Campo Largo. Veio para Cam-
po Largo na década de 1980, trabalhou na Assembleia Le-
gislativa e lutava para conseguir melhorias para essa região, 
trabalhou para tentar a emancipação da Ferraria e neste 
evento recebeu o título de Cidadão Honorário.

O presidente da Casa, Marcio Beraldo, prestou home-
nagem ao juiz de direito do Tribunal de Justiça do Paraná, 
Marcos Antonio da Cunha Araújo, que tem experiência em 
Direito Criminal e Previdenciário. Em Campo Largo, condu-
ziu a Vara Criminal por mais de quatro anos, onde com fir-
meza ao combate à criminalidade, exerceu sua função com 
muita dedicação e imparcialidade, fez mutirões e campa-
nhas, prestando sempre rápida prestação do seu trabalho 
para agilizar a demanda judicial. Foi também juiz eleitoral 
em 2016.

Outro homenageado pelo vereador Marcio foi o cône-
go Ivanir Leonardi, que assumiu a Paróquia da Piedade de  
2006 a 2018. Incentivou a criação de Pastorais, a criação da 
Paróquia Aparecida em 2007 e concluiu importantes obras 
como o Centro de Eventos João Paulo II. Sempre atuou 
para unir as forças da paróquia num mesmo ideal e incenti-
vou profundas reformas e atualizações, sendo muito queri-
do e respeitado pelos campo-larguenses.

Personalidades de destaque em 
Campo Largo são homenageadas 

A cantora lírica Kátia Santos, além de ser homenageada, fez uma 
bela apresentação na Câmara Municipal
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Seis pessoas com importante contribuição a Campo Largo foram homenageadas

Todos os anos, passam pelos cemitérios campo-lar-
guenses milhares de pessoas durante o feriado de Fina-
dos, que será no dia 02 de novembro. Para muitos esse é 
um momento de reflexão, lembrança e homenagem aos 
entes queridos que já se foram. Para que tudo seja fei-
to da melhor forma, são realizadas limpezas, reformas e 
adequações nestes locais. 

A Central de Luto informa que os proprietários de tú-
mulos dos cemitérios municipais campo-larguenses po-
derão realizar reformas e pinturas até o dia 27 de outubro 
e limpeza até o dia 30. A Secretaria de Atendimento ao 
Cidadão informou que a pintura do muro do Cemitério 
Central foi feita no último dia 04 de outubro, bem como a 
limpeza geral do equipamento público. Espera-se a ajuda 
da população para com a limpeza das lápides e dos tú-
mulos. Lembrando que para a realização de quaisquer ti-
pos de reformas em túmulos é necessário primeiramente 
procurar a Central de Luto.

Aqueles que precisam atualizar seus cadastros po-
dem realizá-lo diretamente na Central de Luto, localiza-
do na Rua Gonçalves Dias, próximo da Capela Mortuária 
ou para mais informações a Secretaria Adjunta de Aten-
dimento ao Cidadão, no antigo Fórum, na Rua Centená-
rio, nº 2245.

Prazo para reformas, pinturas 
e limpezas em túmulos 
encerram na próxima semana


