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PROJETO DE LEI N°. 019/2022 

INSTITUI NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA O DIA 

MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AO ESCALPELAMENTO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA APROVA E A PREFEITA DE ABAETETUBA 

SANCIONA A SEGUINTE LEI. 

Art. 1º - Fica instituído, no município de Abaetetuba, o dia Municipal de Prevenção ao 

Escalpelamento, a ser realizado, anualmente, no dia 19 de Janeiro. 

§ 1º O Dia Municipal de Prevenção ao Escalpelamento tem como objetivo intensificar a 

conscientização com recomendações básicas como: prender os cabelos, não viajar em 

embarcações com o eixo descoberto e expandir denúncias da falta dessa proteção às 

autoridades competentes, e assim, erradicar ocorrências desse tipo de acidente em 

Abaetetuba. 

§ 2º O público alvo a ser conscientizado compreende as comunidades vulneráveis, 

principalmente as ilhas e comunidades ribeirinhas em geral, além de escolas, 

associações, igrejas e famílias, através de políticas públicas existentes no âmbito federal, 

estadual e municipal. 

Art. 2º - O Dia Municipal de Prevenção ao Escalpelamento passa a integrar o calendário 

oficial de eventos do Município de Abaetetuba. 

Art. 3º- No período que trata o Art. 1º desta Lei, a prefeitura poderá, em consonância com a 

Política nacional de Combate à Violência Contra a Mulher, desenvolver ações como: 

i. Realizar roda de conversa com trabalhadores de saúde e educação sobre a temática, para 

que esses sejam multiplicadores na prevenção; 

ii. Fiscalização e cobertura de eixo de motor no município de Abaetetuba, reforçando a 

importância dessa prática; 

iii. Firmar parcerias e/ou termos de cooperação entre entidades públicas e privadas para o 

desenvolvimento de estudos e projetos que possam contribuir para a construção de 

políticas públicas que garantam a proteção integral e apoio às vítimas de escalpelamento; 

iv. Disponibilizar atendimento psicossocial para as vítimas de escalpelamento no município. 
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Art. 4º - Reforça a obrigatoriedade da instalação de equipamento suplementar de 

segurança passiva de proteção do motor, eixo e quaisquer outras partes móveis em 

embarcações novas produzidas, saídas de fábrica, nacionais e importadas, e em 

embarcações originárias de novos projetos, em conformidade a Lei Federal 11.970/2009. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Abaetetuba, 05 de abril de 2022 
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JUSTIFICATIVA 

O escalpelamento consiste em arrancar bruscamente e acidental o escalpo (couro 

cabeludo). Esse grave acidente costuma ocorrer em embarcações de pequeno porte, 

durante a pesca artesanal ou o transporte para a escola, o trabalho ou outros locais, 

quando, por descuido, os cabelos compridos, em sua maioria de mulheres e meninas, 

se enrolam nos eixos e partes móveis dos motores, causando o arrancamento parcial 

ou total do couro cabeludo. Em muitos casos, as vítimas têm orelhas, sobrancelhas, 

pálpebras e parte do rosto e pescoço arrancados, o que causa grave deformação e 

pode levar a morte. O longo tratamento consiste em cirurgia plástica reparadora e 

implante capilar (se existir possibilidades de reconstrução) além de acompanhamento 

psicológico. 

Estudiosos consideram o escalpelamento uma forma de amputação, que trás 

graves sequelas, não só físicas, mas também psicológicas. A prevenção é a melhor 

saída e evitar que esse tipo de acidente ocorra em nosso município é um 

compromisso de todos nós. Nacionalmente muito se tem falado sobre prevenir, 

fiscalizar e punir, contudo, precisamos de políticas públicas em eixos menores que 

tratem a realidade de nosso próprio município, cuidando e zelando pelos nossos com 

base nas leis federais e estaduais, desenvolver ações que estejam mais próximas da 

nossa população e que de fato possam fazer a diferença.  

A presente proposta salienta a gravidade deste fato ainda muito presente em nosso 

meio. Desta maneira, o nome do projeto carrega um significado de luta: Deusiane 

Pantoja de Almeida (Anny Almeida) é uma mulher que sobreviveu a esta mutilação há 

21 anos e desde então, virou uma militante da causa, para que outras pessoas não 

passem por essa dor. Por isso, nos unimos a ela nesta luta e fazemos do mandato, um 

canal de fala dela dentro do legislativo. 

Em face da relevância e interesse público da matéria, solicita especial atenção dos 

nobres vereadores desta Casa de Leis, para apreciação do referido Projeto de Lei. 

 

Abaetetuba, 17 de março de 2022. 
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