ORDEM DO DIA
36ª Sessão Ordinária de 22/11/2022
PROCESSO DO PROJETO DE LEI nº 168/2021, DE 28/04/2021
“Dispõe sobre afixação de cartaz informativo sobre atendimento às mulheres vítimas
de violência sexual nos serviços públicos no âmbito do município de Santana de
Parnaíba e dá outras providências.”
AUTORIA: VEREADOR ANGELO DA SILVA
ÚNICA DISCUSSÃO e VOTAÇÃO
Quórum Maioria Simples

PROCESSO DO PROJETO DE LEI nº 284/2021, DE 05/08/2021
“Dispõe sobre a instalação de lixeiras suspensas para coleta de lixo orgânico nas
instituições de ensino, hipermercado, supermercado, restaurantes, lanchonetes,
bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda de
alimentos que produzem lixo orgânico no município de Santana de Parnaíba e dá
outras providências.”
AUTORIA: VEREADORA PRESIDENTE SABRINA COLELA
ÚNICA DISCUSSÃO e VOTAÇÃO
Quórum Maioria Simples

PROCESSO DO PROJETO DE LEI nº 332/2021, DE 17/09/2021
“Dispõe sobre a prioridade de marcação de consultas dermatológicas e
oftalmológicas para pessoas com acromatose no âmbito do município de Santana
de Parnaíba.”
AUTORIA: VEREADOR ROQUE DA LENHA
ÚNICA DISCUSSÃO e VOTAÇÃO
Quórum Maioria Simples

PROCESSO DO PROJETO DE LEI nº 334/2021, DE 23/09/2021
“Dispõe sobre o Censo Inclusão e seus Objetivos e dá outras providências.”
AUTORIA: VEREADOR ADALTO PESSOA
ÚNICA DISCUSSÃO e VOTAÇÃO
Quórum Maioria Simples

PROCESSO DO PROJETO DE LEI nº 21/2022, DE 15/03/2022
“Institui o Dia do Colecionador, Atirador ou Caçador - CAC's no calendário oficial de
eventos do município de Santana de Parnaíba.”
AUTORIA: VEREADOR MARCOS MORAES
ÚNICA DISCUSSÃO e VOTAÇÃO
Quórum Maioria Simples

PROCESSO DO PROJETO DE LEI nº 60/2022, DE 15/06/2022
“Institui o Programa Empresa Amiga da Escola no âmbito do município de Santana
de Parnaíba.”
AUTORIA: VEREADOR RONALDINHO RD
ÚNICA DISCUSSÃO e VOTAÇÃO
Quórum Maioria Simples

PROJETO DE LEI Nº 168/2021

Angelo da Silva Souza , Vereador da
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba,
Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o
disposto na Lei Orgânica do Município de
Santana de Parnaíba e no Regimento
Interno, submetem à apreciação do Colendo
Plenário o seguinte:
PROJETO DE LEI

Art. 1º Os órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, direta ou
indireta, ficam obrigados a fixar cartazes em lugares visíveis nos serviços públicos de
atendimento às mulheres, informando os direitos conferidos às que sofrem algum tipo
de violência sexual.
Art. 2º As placas informativas deverão conter:
I - quanto ao conteúdo, as seguintes informações: Em caso de violência sexual não
fique sozinha(o)! Dirija-se à Unidade básica de Saúde ou Hospital de Emergência mais
próximo. Você tem direito ao atendimento emergencial e integral de saúde em toda a
rede pública, incluindo a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis,
HIV/AIDS, Contracepção de Emergência e Gravidez (Lei 12.845/2013). Em caso de
gravidez decorrente de estupro, você tem direito ao aborto permitido por Lei (art. 128, II
do Código Penal). Não é necessário o Registro de Ocorrência ou Autorização Judicial
para esse tipo de atendimento.
II - quanto à forma:
a) possuir dimensões mínimas de 0,29m x 0,42m;
b) ser legíveis com caracteres compatíveis e
c) ser afixadas em locais de fácil visualização ao público em geral.
Art. 3º As despesas geradas com execução desta Lei correrão por conta das dotações
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Dispõe sobre afixação de cartaz informativo sobre atendimento às mulheres vítimas de
violência sexual nos serviços públicos no âmbito do Município de Santana de Parnaíba
e dá outras providências.

orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANGELO DA SILVA
(Angelo da Silva Souza)
VEREADOR - PTB
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Plenário Antônio Branco, 28 de Abril de 2021.
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI

Devido a diversos fatores enfrentados pelas vítimas de violência sexual, que passam
desde a proximidade da pessoa agressora, medo, vergonha, até o mau atendimento
nos serviços, estima-se que o estupro seja um dos crimes mais subnotificados no
mundo. A pesquisa Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde,
produzida pelo Ipea, aponta que apenas 10% de casos notificados são registrados nas
delegacias.
Diante deste quadro, é evidente a necessidade de políticas públicas que garantam o
atendimento às pessoas vítimas de violência sexual, a atenção integral à sua saúde e
direitos. Em especial os direitos previstos na Lei nº 12.845/2013, que dispõe sobre o
atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual e ao
aborto legal previsto no art. 128, II, do Código Penal. Apesar destas garantias legais
muitas mulheres e pessoas trans as desconhecem ou a forma de acesso às mesmas,
fazendo-se necessário o presente projeto de lei, que visa a ampliação destas
informações.
Posto isto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei.

Plenário Antônio Branco, 28 de Abril de 2021.

ANGELO DA SILVA
(Angelo da Silva Souza)
VEREADOR - PTB
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A cada 11 minutos é registrado um caso de estupro no Brasil, segundo o 9º Anuário
Brasileiro de Segurança Pública. Embora esse dado seja alarmante e inaceitável,
sabemos que o mesmo ainda não corresponde à totalidade de casos.

PROJETO DE LEI Nº 284/2021

Sabrina Colela Prieto , Presidente
Vereadora da Câmara Municipal de Santana
de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto na Lei
Orgânica do Município de Santana de
Parnaíba e no Regimento Interno,
submetem à apreciação do Colendo
Plenário o seguinte:
PROJETO DE LEI

Art. 1º - As instituições de ensino, hipermercado, supermercado, restaurantes,
lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda
de alimentos, que produzem lixo orgânico, deverão instalar lixeiras suspensas, na
calçada do estabelecimento comercial/escolas, para coleta de lixo orgânico.
Parágrafo Único – Os estabelecimentos comerciais/instituições de ensino que já
possuem este tipo de lixeira deverão se adequar aos ditames desta Lei.
Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais/instituições de ensino de que trata esta Lei
deverão separar os resíduos orgânicos em sacos plásticos, manufaturados para este
fim, e dispô-los em lixeiras suspensas em horário de recolhimento previsto na
legislação municipal que trata da matéria referente à coleta de lixo.
Parágrafo Único – As lixeiras deverão ficar dispostas de forma suspensa, de maneira
acessível e visível, devendo conter letreiro de fácil leitura, para o público em geral, com
os seguintes dizeres: “LIXO ORGÂNICO”.
Art. 3º - As lixeiras suspensas deverão ficar sempre próximas à guia, na faixa de
serviço, não podendo encostar em muros nem dificultar o livre trânsito de pedestres.
Art. 4º - A faixa de serviço dos estabelecimentos comerciais/instituições de ensino de
que trata esta Lei deverá ter textura e cor de piso diferenciados da área de passeio,
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Dispõe sobre a instalação de lixeiras suspensas para coleta de lixo orgânico nas
instituições de ensino, hipermercado, supermercado, restaurantes, lanchonetes, bares,
padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos, que
produzem lixo orgânico no município de Santana de Parnaíba, e dá outras
providências.

com piso tátil de alerta caracterizado pela diferenciação de textura em relação ao piso
adjacente, a fim de constituir alerta perceptível por pessoas com deficiência visual.
Art. 5º - É de responsabilidade dos estabelecimentos comerciais/instituições de ensino
de que trata esta Lei realizar a instalação e a manutenção das lixeiras suspensas, por
meios próprios, sem causar ônus à Municipalidade.

Art. 7º - Os suportes que forem considerados inservíveis serão recolhidos pelo órgão
fiscalizador, sem que caiba qualquer indenização ao seu proprietário.
Art. 8º - Os estabelecimentos comerciais/instituições de ensino de que trata esta Lei
terão o prazo de 06 (seis) meses para se adequar ao disposto na presente Lei.
Art. 9º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente lei.
Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Plenário Antônio Branco, 05 de Agosto de 2021.

SABRINA COLELA
(Sabrina Colela Prieto)
PRESIDENTE
VEREADORA - AVANTE
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Art. 6º - A fiscalização do disposto nesta Lei será efetuada pela Municipalidade, através
da Vigilância Sanitária Municipal.
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI

O acúmulo de lixo pode acarretar doenças, como leptospirose, febre tifoide, peste
bubônica, alergias e infecções intestinais. Segundo pesquisas, crianças que moram em
locais com deficiência na coleta do lixo tem 40% a mais de chance de apresentar
doenças parasitárias e dermatológicas.
Especialistas afirmam que a alta incidência de casos de dengue está relacionada à
falta de conscientização da população sobre o descarte correto de lixo. O ato de jogar
matéria de origem biológica em locais inadequados oferece riscos à saúde humana e
ao meio ambiente.
Visando contribuir para a redução de doenças decorrentes do lixo orgânico descartado
incorretamente, solicito que seja aprovado o projeto de lei em questão, colaborando
para a limpeza, higiene e organização do município.

Plenário Antônio Branco, 05 de Agosto de 2021.

SABRINA COLELA
(Sabrina Colela Prieto)
PRESIDENTE
VEREADORA - AVANTE
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O presente Projeto de Lei tem a finalidade de instalar lixeiras adequadas para
armazenamento de lixo orgânico até o seu recolhimento.

PROJETO DE LEI Nº 332/2021

Renilson
Rodrigues
Nascimento
,
Vereador da Câmara Municipal de Santana
de Parnaíba, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto na Lei
Orgânica do Município de Santana de
Parnaíba e no Regimento Interno,
submetem à apreciação do Colendo
Plenário o seguinte:
PROJETO DE LEI

Art. 1º: Fica estabelecida a prioridade na marcação de consultas dermatológicas e
oftalmológicas às pessoas portadoras de acromatose, na Rede Municipal de Saúde do
Município de Santana de Parnaíba.
Art. 2º: A pessoa portadora de acromatose deve comprovar tal condição mediante
apresentação de laudo médico contendo a respectiva Classificação Internacional de
Doenças - CID, a assinatura e o carimbo com o número do Conselho Regional de
Medicina - CRM, do médico competente.
Art.3º:
º O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará sanções aos
responsáveis pelo estabelecimento infrator a serem regulamentadas pelo Poder
Executivo, sem prejuízo das penalidades de natureza civil e pena.
Art.4º: O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de cento e vinte
dias, após sua publicação.
Art. 5º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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“DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS
DERMATOLÓGICAS E OFTALMOLÓGICAS PARA PESSOAS COM ACROMATOSE,
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA''.

Plenário Antônio Branco, 17 de Setembro de 2021.

ROQUE DA LENHA
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(Renilson Rodrigues Nascimento)
VEREADOR - PODEMOS

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

O albinismo também chamado de acromia, acromasia ou acromatose, é um distúrbio
congênito é caracterizado pela ausência total ou parcial de pigmento na pele, cabelos e
olhos, devido à ausência ou defeito de uma enzima envolvida na produção de
melanina. O albinismo resulta de uma herança de alelos de gene recessivo e é
conhecido por afetar todo o reino animal. O termo mais comum usado para um
organismo afetado por albinismo é “albino”.
O albinismo é uma condição de natureza genética que também aparece em animais,
vegetais, em que faltam alguns compostos corantes, como o caroteno.
O albinismo é associado a um número de defeitos de visão como fotofobia, nistagmo e
astigmatismo. A falta de pigmentação da pele faz com que o organismo fique mais
suscetível a queimaduras solares e câncer de pele.
O portador da Acromatose deve ter um atendimento priorizado em função dos aspectos
degenerativos da doença.

Plenário Antônio Branco, 17 de Setembro de 2021.

ROQUE DA LENHA
(Renilson Rodrigues Nascimento)
VEREADOR - PODEMOS
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PROJETO DE LEI Nº 334/2021

Adalto Silva Santos , Vereador da Câmara
Municipal de Santana de Parnaíba, Estado
de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o disposto na
Lei Orgânica do Município de Santana de
Parnaíba e no Regimento Interno,
submetem à apreciação do Colendo
Plenário o seguinte:
PROJETO DE LEI

Art. 1º- Institui o Censo Inclusão, com os seguintes objetivos:
I - identificar, mapear e cadastrar pacientes e os tipos de deficiência ou mobilidade
reduzida que residem no Município;
II - fornecer subsídios para a formulação e a execução de políticas públicas que
promovam a acessibilidade e a inclusão social das pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida.
Art. 2º- Para os efeitos desta Lei, considera- se:
I - pessoa com deficiência: aquela com perda ou anormalidade de estruturas ou
funções fisiológicas, psicológicas, neurológicas ou anatômicas que gerem incapacidade
ou limitação para o desempenho das atividades da vida diária, agravadas pelas
condições de exclusão e vulnerabilidade sociais a que as pessoas nessa situação
estão submetidas;
II - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que, não se enquadrando no conceito de
pessoa com deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se,
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, da
flexibilidade, da coordenação motora e da percepção.
Art. 3º- Para a consecução dos objetivos do Censo Inclusão, será feita coleta de dados
conforme o disposto no regulamento desta Lei.
I - A coleta de dados que trata o caput deste artigo será realizada através dos registros
de consultas e diagnósticos existentes no município.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA 23-SET-2021 08:33 I-007618

Dispõe sobre o Censo Inclusão e seus objetivos e dá outras providências.

Art. 4º- Os dados coletados para o Censo Inclusão serão organizados em cadastro
acessível ao público, na sede do órgão municipal responsável pela coordenação das
atividades relativas às pessoas com deficiência e no site oficial da Prefeitura de
Santana de Parnaíba na internet.
Art. 5º- O Censo Inclusão será executado pelo órgão municipal responsável pela
coordenação das atividades relativas às pessoas com deficiência.

Plenário Antônio Branco, 23 de Setembro de 2021.

ADALTO PESSOA
(Adalto Silva Santos)
VEREADOR - PSDB
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Art. 6º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 334

Venho apresentar para deliberação plenária o presente Projeto de Lei, que ora se
apresenta para vossa análise e consideração, de forma que não cause despesas ao
erário municipal, visa essencialmente identificar, mapear e cadastrar os perfis
socioeconômicos e as condições de habitação e de mobilidade urbana das pessoas
com deficiência ou mobilidade reduzida que residem no Município com o fito de
fornecer subsídios para a formulação e a execução de políticas públicas que promovam
a acessibilidade e a inclusão social dessas pessoas.
Referido mapeamento terá o condão de subsidiar uma análise para uma melhor
aplicação da verba pública em projetos que contemplem as reais necessidades das
pessoas com algum tipo e deficiência que terminam por ser excluídas da sociedade.
Portanto, há que se buscar, através da acessibilidade uma maior inclusão dessas
pessoas no meio social, haja vista tratar-se de uma considerável parcela da população
que possui algum tipo de deficiência física, mental ou mobilidade reduzida. Temos a
obrigação precípua de tentarmos mudar esta situação alarmante que se desenvolve,
sendo que o primeiro passo pode-se dar através da aprovação desta matéria, que sem
dúvida será um importante marco para a mudança de atitude e de visão quanto ao
futuro de nossa sociedade.

Plenário Antônio Branco, 23 de Setembro de 2021.

ADALTO PESSOA
(Adalto Silva Santos)
VEREADOR - PSDB
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Senhores vereadores e vereadoras.

PROJETO DE LEI Nº 21/2022

Marcos Moraes de Souza , Vereador da
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba,
Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o
disposto na Lei Orgânica do Município de
Santana de Parnaíba e no Regimento
Interno, submetem à apreciação do Colendo
Plenário o seguinte:
PROJETO DE LEI

Art. 1º Fica instituído o "Dia do CAC's (Colecionador, Atirador ou Caçador)" no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Santana de Parnaíba/SP, a ser
comemorado, anualmente, em 09 de julho.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Antônio Branco, 15 de Março de 2022.

MARCOS MORAES
(Marcos Moraes de Souza)
VEREADOR - PL
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Institui o Dia do CAC's (Colecionador, Atirador ou Caçador) no Calendário Oficial de
Eventos do Município de Santana de Parnaíba/SP.

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 21

Para efeitos desta Lei considera-se:
Colecionador: a pessoa física ou jurídica que se dedica ao colecionamento de armas,
munições, materiais bélicos e acessórios correlatos, sem finalidade comercial,
mantendo-os sob acervo privado ou coletivo;
Atirador: a pessoa física que se dedica à prática esportiva com a utilização de armas
de fogo e munições, em suas variadas modalidades, vinculado a uma entidade
desportiva formalmente constituída;
Caçador: a pessoa física que pratica a caça desportiva, quando legalmente autorizada,
ou o abate controlado de espécies animais que exijam redução populacional em
decorrência de prejuízos urbanos ou rurais;
As regras para poder ser um colecionador, atirador ou caçador são: ser filiado a
um clube de tiro, fazer prova de capacitação técnica e avaliação psicológica,
apresentar certidões negativas (não pode responder a inquérito criminal) e informar um
local adequado para guarda do acervo.
Portanto, Senhores Vereadores, a prática do Colecionador, Atirador ou Caçador, está
muito bem regulamentada, razão pela qual apresentamos esta homenagem com o Dia
Municipal do CAC's, a ser comemorado todo dia 09 de julho de cada ano, data esta
que remete ao evento ocorrido em 09 de julho de 2021, em Brasília, em defesa dos
Colecionadores, atiradores e caçadores (CAC's).
Por fim e diante do exposto, pedimos aos Nobres Pares que aprovem o referido projeto
de lei.
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Em 25 de junho de 2019, foi editado o DECRETO N° 9.846, que regulamenta a Lei n°
10.826, de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre o registro, o cadastro e a
aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores.
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Plenário Antônio Branco, 15 de Março de 2022.

MARCOS MORAES
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(Marcos Moraes de Souza)
VEREADOR - PL

PROJETO DE LEI Nº 60/2022

Reinaldo Alcebíades Gama , Vereador da
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba,
Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o
disposto na Lei Orgânica do Município de
Santana de Parnaíba e no Regimento
Interno, submetem à apreciação do Colendo
Plenário o seguinte:
PROJETO DE LEI

Art 1° Fica instituido o Programa “Empresa Amiga da Escola” no Ambito do MunicÍpio
de Santana de Parnaíba.
Art. 2° O Programa “Empresa Amiga da Escola” tem por finalidade autorizar as
empresas privadas a investirem, por meio de doações para garantir infraestrutura de
boa qualidade nas escolas municipais de Ensino Fundamental e de Educação Infantil.
§ 1° A definição da escola a ser beneficiada pelo Programa se dará a partir da analise
conjunta entre a Secretaria Municipal da Educação e a empresa interessada,
contemplando o critério do benefício para o estudante, com a melhoria a ser
executada.
§ 2° As doações podem ser feitas por meio de prestação de serviços materiais e
equipamentos eletrônicos, diretamente a instituição de ensino escolhida.
§ 3° A empresa poderá escolher, ao seu critério, a instituição de ensino que receberá a
doação, após analise e anuência pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 3° A empresa doadora poderá colocar banner com exploração de publicidade,
dentro da instituição de ensino e nas imediações dela, demonstrando que é Amiga da
Escola.
Paragrafo Único. Compete ao Poder Executive regulamentar o tipo de publicidade
permitida na instituição de ensino, com delimitações quanto ao modelo, tamanho e
quantidade de propagandas permitida a empresa doadora.
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INSTITUI PROGRAMA “EMPRESA AMIGA DA ESCOLA” NO AMBITO DO MUNICÍPIO
DE SANTANA DE PARNAÍBA

Art. 4° A Secretaria da Educação Municipal, ficará responsável para cadastramento das
empresas interessadas em participar do programa de que trata esta lei.
Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

RONALDINHO RD
(Reinaldo Alcebíades Gama)
VEREADOR - PSC
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Plenário Antônio Branco, 15 de Junho de 2022.
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Esta ação tem como finalidade assegurar a formação e o desenvolvimento intelectual e
moral do ser humane. O conhecimento faz com que lutemos por uma sociedade mais
justa e igualitária. Assim, para que se alcance o desejado nível intelectual e moral e
necessário que as escolas possuam ambientes que despertem o interesse de seus
alunos.
Para que isso seja possível, todos os setores da sociedade devem sentir-se
responsáveis pelo processo educativo de nossas crianças, nao deixando somente a
cargo do Municipio essa tarefa.
A ideia de solidariedade que visa o presente projeto é uma importante forma de
cooperação para auxiliar o desenvolvimento do ensino público na nossa cidade.
Posto isso, convicto da pertinencia e do grande alcance de cunho social do projeto em
questão.
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