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REQUER1MENTO N° 166 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMARSenhor Presidente
usuArioDATA . 

26/04/2021
PROTOCOLO
916/2021 din&Senhores Vereadores e Vereadora,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e 
apos deliberaqao do plenario, para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe se os profissionais, professores, bem como funcionarios de ensino publicos 
e privados de educaqao basica e de estabelecimento de recreagao infantil, possuem 
capacitagao e se estao cumprindo as nogoes basicas de primeiros socorros em 
nosso municipio, considerando a Lei n° 13.722 de 04 de outubro de 2018 em anexo:

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista que acidentes 
com criangas e adolescentes, considerados equivocadamente como de baixa 
periculosidade, tern causado consequencias como sequelas fisiologicas e 
anatomicas irremediaveis, ou ainda, o obito. E de extrema importancia que os 
professores, coordenadores, administradores e demais funcionarios envolvidos no 
process© de ensino nas escolas, estejam capacitadas tecnicamente para a 
realizagao de intervengoes de primeiros socorros. O conhecimento de tecnicas de 
atengao imediata, prepare e assistencia sao fundamentais e podem fazer a diferenga 
na hora de prestar atendimento de urgencia a urn jovem ou crianga acidentado. 
Tecnicas simples podem auxiliar no momento de salvar uma vida - qualquer adulto 
e capaz de aplicar a tecnica conhecida como manobra Heimlich ou abrago do 
desengasgo, ate que o socorro especializado seja efetivamente possiveL

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 23 de abril 2.021.
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

PROJETO LEI

LEI N° 13. 722.DE 04 DE OUTUBRO DE 2018

D.O.U 05.10.2018

Torna obrigatoria a capacitagao em nogoes basicas de primeiros 
socorros de professores e funcionarios de estabelecimentos de ensino publicos e 
privados de educagao basica e de estabelecimentos de recreagao infantil.

O Presidente da Republica

Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1° Os estabelecimentos de ensino de educagao basica da rede 
publica, por meio de respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de 
ensino de educagao basica e de recreagao infantil de rede privada deverao capacitar 
professores em nogoes de primeiros socorros.

§ 1° O curso devera ser ofertado anualmente e destinar-se a 
capacitagao e/ou a reciclagem de parte de parte dos professores e funcionarios dos 
estabelecimentos de ensino recreagao a que se refere o caput deste artigo, sem 
prejuizo de suas atividades ordinarias.

§ 2° A quantidade de profissionais capacitados em cada 
estabelecimento de ensino ou de recreagao sera definida em regulamento, guardada 
a proporgao com o tamanho do corpo de professores e funcionarios ou com o fluxo 
de atendimento de criangas e adolescente no estabelecimento.

§ 3° A responsabilidade pela capacitagao dos professores e 
funcionarios dos estabelecimentos publicos cabera aos respectivos sistemas ou 
redes de ensino.

Art. 2° Os cursos de primeiros socorros serao ministrados por 
entidades municipals ou estaduais especializadas em praticas de auxilio imediato e 
emergencial a populagao, no caso dos estabelecimentos publicos, e por 
profissionais habilitados, no caso dos estabelecimentos privados, e tern por objetivo 
capacitar os professores e funcionarios para identificar e agir preventivamente em 
situagoes de emergencia e urgencia medicas, ate que o suporte medico 
especializado, local ou remote, se torne posslvel.
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§ 1° O conteudo dos cursos de primeiros socorros basicos 
ministrados devera ser condizente com a natureza e a faixa etaria do publico 
atendido nos estabelecimentos de ensino ou de recreapao.

§ 2° Os estabelecimentos de ensino ou de recreagao das redes 
publica e particular deverao dispor de kits de primeiros socorros, conforme 
orientagao das entidades especializadas em atendimento emergencial a populagao.

Art. 3° Sao os estabelecimentos de ensino obrigados a afixar em 
local vislvel a certificagao que comprove a realizagao da capacitagao de que trata 
esta Lei e o nome dos profissionais capacitados.

Art. 4° O nao cumprimento das disposigoes desta Lei implicara a 
imposigao das seguintes penalidades pela autoridade administrativa, no ambito de 
sua competencia:

I - Notificagao de descumprimento da Lei;
II - Multa, aplicada em dobro em caso de reincidencia; ou
III - Em caso de nova reincidencia, a cassagao do alvara de 

funcionamento ou da autorizagao concedida pelo orgao de educagao, quando se 
tratar de creche ou estabelecimento particular de ensino ou de recreagao, ou a 
responsabilizagao patrimonial do agente publico, quando se tratar de creche ou 
estabelecimento publico.

Art. 5° Os estabelecimentos de ensino de que trata esta Lei deverao 
estar integrados a rede de atengao de urgencia e emergencia de sua regiao e 
estabelecer fluxo de encaminhamento para uma unidade de saude de referenda.

Art. 6° O poder Executive definira em regulamento os criterios para a 
implementagao dos cursos de primeiros socorros previstos nesta Lei.

Art. 7° As despesas para a execugao desta Lei correrao por conta 
de dotagoes orgamentarias propria, incluidas pelo Poder Executive nas propostas 
orgamentarias anuais e em seu piano plurianual.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor apos decorridos 180 (cento e oitenta)
dias de sua publicagao oficial.

Brasilia, 04 de outubro de 2018; 197° da Independencia e 130° da Republica.

MICHEL TEMER
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Offcio n° 74 - GP

Cajamar, 29 de abril de 2021.

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 59/2021; 87/2021; 107/2021; 108/2021; 145/2021; 
146/2021; 149/2021; 151/2021; 154/2021; 157/2021; 158/2021; 159/2021; 
160/2021; 161/2021; 162/2021; 163/2021; 164/2021; 165/2021; 166/2021; 
168/2021; 169/2021 e 170/2021, de autoria dos nobres Vereadores: Adilson 
Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho 
Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves 
Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose 
Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvcio; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarctsio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 6a SessSo Ordinaria, realizada no dia 28 
de abril de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 20Q6 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

NRODRIGUESSAULO ANDI

A RTA WTO

“••• ^'"H.-ATii V'O
Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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