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Rua: Dozito Malvar Ribas n.º 4990 Fone/Fax (0xx16) 3146-1356
Itirapuã/SP - CEP: 14420-000
PROJETO DE LEI DO LEGISL ATI VO N. 22 DE 01 DE AGOSTO DE
2014
“INSTI TUI OBRIG ATO RIED ADE D A AD MINISTR AÇ ÃO M UNICIP AL DE
ITIR APU Ã EM M ANTER PELO MENOS UM PROFISSION AL DE S AÚDE,
TÉCNICO OU AUXI LI AR DE ENFERM AGEM N AS ESCOL AS DE SU A
REDE P AR A PRESTAR PRIMEI ROS-SOCORROS DE URGÊNCI A E
EMERGÊNCI A NO ÂMBITO ESCOL AR”
JOSÉ REI S SILV A, Vereador da Câmara Municipal de
Itirapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas atr ibuições legais,
especialmente as do inciso X do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal,
apresenta à deliber ação do Plenár io, o seguinte Pr ojeto de Lei:
Arti go 1º – Inst itui- se por est a Lei, a obrigatoriedade da administração
municipal de It irapuã, em manter pelo menos um prof issional de saúde,
técnico ou auxiliar de enf ermagem nas escolas de sua rede,
comprovadamente habilitado para prestar atendimento:
I - de primeiros-socorros, em situações de urgência e emergência no
âmbito escolar;
Arti go 2º - É obrigatória a pr esença do prof issional de que t rata artigo
anterior enquanto ocorram quaisquer espécies de at ividades letivas ou
enquantoos alunos permanecer em nas dependências da escola.
Arti go 3º - Para o cumprimento da obrigação aqui estabelecida, no
âmbito das unidades escolares, é f acult ado ao Poder Público designar
prof issionais integrantes do quadro própriode saúde do município, que
detenham a capacit ação necessária par a atender às f inalidades desta
lei.
Arti go 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrár io.
Art. 5º - As despesas decorrentes dessa lei correrão por dotações
orçamentár ias próprias, suplementada se necessárias
Salas das Sesses da Câmara Municipal de Itirapuã-SP, aos 11 dias do
mês de junho de 2014.

_________________________
Jose Reis Sil va - Vereador
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JUSTI FIC ATIV A

A presente Lei visa propor cionar uma maior proteção e
assistência às crianças durante o per íodo escolar, consider ando que a
rede municipal de ensino de It irapuã, conta com cr ianças matriculadas
na f aixa etár ia do

ensino inf antil e

na primeira f ase

do ensino

f undamental, ou sej a, são crianças de zero a onze anos de idade, f ase
esta que estão muit o vulneráveis aos pequenos acidentes, devido as
brincadeiras

f renéticas,

sobretudos

nos

hor ários

de

r ecreios

e

atividades f ísica em geral.
Dessa maneira a presença de um prof issional de saúde
habilitado como técnico ou mesmo auxilia de enf ermagem certamente
será de grande valia, tanto par a prest ar os pr imeiros socorros em caso
de acidente, bem como para seja responsável por acionar os pais e
mesmo pelo encam inhamento e acompanhamento dos mesm os as junto
as unidades de saúde . Diante disso peço o acolhimento e aprovação do
presente projeto de Lei aos demais vereadores, por ser o mesmo de
relevante interesse público.

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Itirapuã-SP, aos 11 dias
do mês de junho de 2014.

_________________________
Jose Reis Sil va

