
/

CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
GABINETE DO VEREADOR PAULO SERGIO VALENGA

#'

PROJETO DE LEI N ' 39/2020

Prob)colo Intemo n ' 518/2020
Data: 19/08/2020 17:41

SUMULA: Disp6e sabre o treinamento em

nog6es bisicas de primeiros socorros de

professores e funcionirios dos Centros
Municipals de Educagao Infantil (CMEI) e
Escolas Municipals.

Autor: Paulo Sergio Valenga.

A CAmara Municipal de Carambei, Estado do Parang, aprovou e eu

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte:

LEI

Art. I ' - Os Centres Municipais de Educagao Infantil e Escolas Municipais, atrav6s
do Executive Municipal, poderao capacitar professores e funciongrios em nog6es

de primeiros socorros.

$ 1' - O curse seri ofertado anualmente e destinar-se-g a capacitagao e/ou a
reciclagem de parte dos professores e funcion6rios dos estabelecimentos de ensino

e recreag5o a que se refere o kaput deste artigo, sem prejuizo de suas atividades
ordingrias.

$ 2' - A quantidade de profissionais capacitados em cada Centro Municipal de

Educagao Infantil e Escolas Municipals sera definida em regulamento, guardada a

proporgao com o tamanho do corps de professores e funciongrios ou com o fluxo

de atendimento de crianQas no estabelecimento.

S 3o - A responsabilidade pda capacitagao dos professores e funciondrios dos
Centros Municipals de Educagao Infantil e Escolas Municipals caberi ao Poder

Executivo Municipal, atrav6s da Secretaria Municipal de EducaQao.
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Art. 2' - Os curios de primeiros socorros serif ministrados por entidades

municipais ou estaduais especializadas em pr6ticas de auxilio imediato e

emergencial a populag5o, e tamb6m por servidores concursados que atuam no

setor da SaOde, e t6m por objetivo treinar os professores e funciongrios para

identificar e agar preventivamente em situag6es de emerg6ncia e urg6ncia m6dicas,

at6 que o suporte m6dico especializado, local ou remoto, se tome possivel.

S lo - O conteOdo dos curses de primeiros socorros bgsicos ministrados sera
condizente com a natureza e a faixa etiria do pOblico atendido nos Centres

Municipais de Educagao Infantil e Escolas Municipais.

S 2' - Os Centros Municipais de Educagao Infantil e Escolas Municipals iraq dispor
de kits de primeiros socorros, conforme orientagao das entidades especializadas

em atendimento emergencial a populagao.

Art. 3' - Sugere-se que os estabelecimentos de ensino de que trata esta Lei estqam

integrados a rede de atengao de urg6ncia e emerg6ncia de sua regiao,

estabelecendo fluxo de encaminhamento para uma unidade de saOde.

Art. 4' - O Poder Executive definiri em regulamento, atrav6s da Secretaria de

Educagao, os crit6rios para a implementagao dos cursos de primeiros socorros
previstos nesta Lei.

Art. 5a Etta Lei entra em vigor na data de sua publicagao

Carambei, 1 9 de agosto de 2020

PAQiLO SeRGiO h/A(c&aA

.VEREADQB (PDT)
PwwM -rene: 42 323} }668 - E.mURua da Praia, 99 - CEP 84}45-GQ0 - C.



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
GABINETE DO VEREADOR PAULO SERGIO vALENGA

z'

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei proposto tem como base a Lei Federal N ' 1 3.722/201 8, que

torna obrigat6ria a capacitagao em nog6es bisicas de primeiros socorros de

professores e funcionirios de estabelecimentos de ensino pOblicos e privados de

educagao bisica e de estabelecimentos de recreagao infantil.

O presente projeto tem como objetivo treinar os professores e funcion6rios

dos Centros Municipals de Educagao Infantil e Escolas Municipais em possiveis
castes de emerg6ncia que ocorram nos locais, coma engasgos de criangas,

acidentes dom6sticos, atropelamentos, entre outras situag6es, enquanto se espera

o atendimento dos profissionais de socorro m6dico.

Infelizmente, a ocorr6ncia de engasgamento em criangas 6 bastante

frequente, e a demora at6 profissionais de saOde chegarem ao local, podem trazer

consequ6ncias s6rias as criangas, e at6 a morte. Portanto, o curio gratuito

oferecido pele corpo de Bombeiros e tamb6m pecos servidores concursados que
atuam no Setor de SaOde no Municipio, como enfermeiros formados em curse de

socorrista. podem treinar os funcionirios e professores, buscando o objetivo maier

que 6 o de preservar e salvar vidas.

Assim, enquanto legisladores e representantes do povo, precisamos pensar

nas melhores alternativas para a populagao do Municipio de Carambei.
Diante do exposto, espero contar com a aprovagao da aludida materia.

Carambei, 1 9 de agosto de 2020
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