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REQUERIMENTO

No 017   / 2022

ESTADO DA PARAIBA

CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
CASA DR. ANTONIO  PEREIRA DE ALMEIDA

ENTRADA NA SECRETARIA

Em       16/    07     /2022

LIDONASESSAO                    EMENTA:      Reauer        caDacitacao        em

Em       16/    07     /2022

Senhor Presidente,

rincfoios basicos de Drimeiros socorros
de rofessores    e    funcionarios     de
educa o basica do munici

}apfaRd°asv:°£P2RE`ife

Requeiro a Mesa, na forma regimental, com a aprovapao do Plenario pare soljcitar
ao  Senhor  Prefeito  Municipal,   Andie   Luiz  Comes  de  Aradjo,   atrav6s  da   Secretaria
Municipal de Educa9ao que seja implantada a capacitagao atendendo aos requerimentos
da  Lei  Lucas  -  LEI  FEDERAL  N°  13.722,   DE  4  DE  OUTUBRO  DE  2018, que  toma
obrigat6ria  a  capacitaeao  em  nap6es  basicas  de  primeiros  sooorros  de  professores  e
funcionarios de estabelecimentos de ensino pdblicos e privados de educacao basica e de
estabelecimentos de recreacao infantil.

Justificativa:

Foi por incentivo da familia de Lucas Begallo, falecido em Campinas, depois de ter
engasgado em uma excursao da escola, que a Lei n°  13.722/18,  chamada de Lei Lucas,
foi criada e sancionada pelo entao Presidente Michel Tom.er, em 4 de outubro de 2018.

Nas horas de emergencia, conhecer e dominar as praticas de primeiros socorros e
de fundamental importancia.  Manter a ordem,  a calma e saber exatamente o que fazer,
ate que se tenha a atendimento de urn profissional da area, ira certamente evitar maiores
sequelas.  Entre as atitudes corretas a serem  tomadas,  o socorrista  podefa auxjliar urn
aluno  acidentado  em  caso  de  hemorragias,  traumas,  ferimentos,  objetos  encrustados,
queimaduras,  hjpotermia,  insolagao,  intexicagao,  afogamento,  choque eletrico,  vertigens,
desmaios, convuls6es, fraturas, entorses, paradas cardiacas, correto transporte, etc.

Sala das Sess6es da Camara Municipal de Boa Vlsta,
Casa °Dr. Antonio Pereira de Almeida",

Em  16 de julho de 2022.
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