
      

 

 

 

 

 
 

 

PARECER DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, SERVIÇOS 

PÚBLICOS E DIREITOS HUMANOS. 

 

Matéria: Matéria: EMENDA ADITIVA Nº 03 AO PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 008/2020  

Objeto: Inclui o Capítulo IV, junto ao Título III do Projeto de Lei Complementar nº 

008/2020, que institui o Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha, para 

dispor sobre o atendimento prioritário. 

 

Esta emenda tem como objetivo garantir o atendimento prioritário em todos os 

estabelecimentos privados comerciais, prestadores de serviços, instituições financeiras e similares, 

situados no município de Flores da Cunha, às pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos, às gestantes, às lactantes, e às pessoas acompanhadas com crianças 

de colo, conforme estabelecido pelas Leis Complementares 148/2019 e 155/2019.  

Em relação aos idosos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) realizada pelo IBGE no 4º trimestre de 2019, a população acima de 60 anos ultrapassa 16% 

dos brasileiros e a projeção indica que esse percentual vai praticamente dobrar em 2042. Em Flores 

da Cunha, cerca de 18% da população é idosa, o que corresponde a aproximadamente 5.700 

munícipes. Um aspecto a ser observado acerca do fator do envelhecimento da população é a 

alteração do Estatuto do Idoso, através da Lei nº 13.466/2017, que estabeleceu que as pessoas com 

mais de 80 anos terão preferência no atendimento em relação aos demais idosos, sendo exceção em 

casos de emergência nos atendimentos de saúde. Destarte, esta emenda também adequará o 

atendimento prioritário no município respeitando os preceitos do Estatuto do Idoso. 

Assim, o novo Código de Posturas e de Convivência Cidadã de Flores da Cunha 

passará a ter um capítulo exclusivo para dispor sobre o atendimento prioritário, assegurando tal 

direito às pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, às 

gestantes, às lactantes, às pessoas acompanhadas com crianças de colo, além das pessoas com 

acometidas pela fibromialgia e Transtorno do Espectro Autista. 

Diante dos aspectos analisados, esta Comissão emite PARECER FAVORÁVEL à 

Emenda Aditiva nº 03 ao Projeto de Lei Complementar Nº 008/2020. 

 

Câmara de Vereadores de Flores da Cunha, 25 de novembro de 2021. 
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