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INDICAÇÃO 162/2021 

De 25/10/2021 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.  

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

que realize estudos visando o mais breve do possível, para 

que faça a implantação da Lei 13.722 de 4 outubro de 2018 

(Lei Lucas), dando cursos de capacitação em primeiros 

socorros para os professores e funcionários da Rede 

Municipal de Ensino de Educação Básica e Recreação 

Infantil, anualmente.    

CONSIDERANDO QUE: 

Há a necessidade de zelarmos pelo bem estar e a 

segurança de nossas crianças e alunos de nossas escolas; 

Constantemente vemos nos noticiários, bebes, cri-

anças e até mesmo adultos engasgados com alguma coisa; 

Em 06/02/2018, o deputado Federal RICARDO ISAR, 

juntamente com a Deputada POLLYANA GAMA, apresentaram 

proposta de Lei sob o nº PL 9468/2018, sendo aprovado pelo 

Congresso Nacional e transformada na Lei 13.722 de 4 de 

outubro de 2018, LEI LUCAS, sendo que a partir de março 

de 2019, “Torna Obrigatória a capacitação em noções 

básicas em primeiro socorros de professores e funcio-

nários de estabelecimentos de ensino Público e privados 

de Educação Básica e estabelecimentos de recreação 

infantil”, sendo que desde essa data, todas as escolas 

do Brasil, deverão ter professores e colaboradores 

capacitados em primeiros socorros, que tornou obriga-

tório o treinamento em primeiros socorros nos estabe-

lecimentos de ensino básico e recreação infantil;  
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A Lei 13.722, recebeu o nome de Lei Lucas Begalli em 

homenagem a criança que tinha apenas 10 anos quando perdeu 

a vida em uma excursão da escola que frequentava, em 

Campinas. Motivo: asfixia mecânica que ocorreu em questão 

de minutos. Ou seja, ele se engasgou com um pedaço de 

salsicha do cachorro quente que serviram no lanche. Mas 

não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e 

adequada. 

Por causa do ser seu filho único, a Lei Lucas se tornou 

o motivo para Alessandra Begalli, a mãe do menino, se 

manter viva mesmo sem a presença da criança; afinal, ela 

continuou lutando por uma causa até então inexistente na 

legislação brasileira. Ela não se conformou com a si-

tuação de morte do filho. Afinal, se houvesse pessoas 

treinadas na escola — pelo menos para os primeiros 

socorros — ele poderia ter sido salvo. 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, vereador, investido em 

suas atribuições legais, INDICA a mesa satisfeitas às 

formalidades, para que seja Oficializado ao CHEFE DO 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, e a Senhora MARINA CARLA 

OZIAS, Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 

Cultura, que realize estudos visando o mais breve do 

possível, para que a Administração Pública Municipal,  

faça a implantação da Lei 13.722 de 4 outubro de 2018 (Lei 

Lucas), dando cursos de capacitação em primeiros socorros 

para os professores e funcionários da Rede Municipal de 

Ensino de Educação Básica e Recreação Infantil, anu-

almente.   

Isto posto, entende-se que cabe mandatoriamente aos 

profissionais adultos tutores destes jovens, um mínimo 

de capacitação prática para eventuais intercorrências. 

Da mesma forma, que conhecimentos mínimos são necessários 

para o reconhecimento de expertise em diversas práticas, 

é plausível que o conhecimento de primeiros socorros 

básicos seja uma necessidade fundamental quando do 
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convívio profissional e diário com crianças e adoles-

centes em formação educativa e recreacional.  

Tal medida visa uma melhor segurança para nossas 

crianças. 

 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 25 de 

Outubro de 2021. 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR   


