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Dá nova redação ao Artigo 1º. da Lei nº. 5.169, de 15 de 

abril de 2016.  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

             Art. 1º O artigo 1º. da Lei nº. 5.169 de 15 de abril de 2016, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

 “Art. 1º Fica instituído o dia 14 de novembro como o Dia Municipal de Prevenção e 

Controle do Diabetes Mellitus – Lundwing Gomes Santana” 

 

 Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias.  

             

          Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                     Plenário Jaurés Guisard, 11 de outubro de 2017. 
 
 
       Vereadora Loreny – PPS  
 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O Projeto de Lei objetiva prestar homenagem à memória de Lundwing Gomes 

Santana, que nasceu em 04 de abril de 1996, na cidade de São Paulo. Filho de 

Nivaldo Costa Santana e de Jileide Gomes Costa frequentou o CEU – Centro 

Educacional Unificado – Navegantes em São Paulo. Em julho de 2009, mudou-se 

para Taubaté-SP, com a idade de 13 anos, estudando na E.M.E.F. Vereador 

Joaquim França e na E.E. Cesídio Ambrogi. Até o seu falecimento cursava Filosofia 

na Faculdade Dehoniana.  

 

Lundwing liderou o grupo “SUED – Sociedade Unida pela Ética, Direitos e 

Deveres”; integrou o “Amigos do Poeta”; Na TV CIDADE, participou do programa 

“What’s Up” e do “Papo de Interneteiro”, além de ter sido comentarista político nas 

eleições de 2014 e 2016; Atualmente, era organizador e professor no Cursinho 
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Popular Libertas, projeto de extensão da Unitau; e comandava o “Filosofia na 

Ágora”. Em abril de 2017, aos 20 anos, faleceu devido a complicações decorrentes 

de diabetes.  

 

O cumprimento desta atribuição é o que pretendemos através da presente 

nova redação do Projeto de Lei, que visa homenagear pessoas já falecidas, por justo 

título ter ser tornado credor da estima do povo, conforme Art. 3º, inciso c, da Lei nº 

3.996, de 1º de dezembro de 2006.  

 

Diante do exposto, mostrando-se louvável e legal, é que esperamos contar 

com o apoio dessa Casa de Leis para a aprovação a referida nova redação do 

Projeto de Lei, com a brevidade que o caso requer.  

 

 

 
     Vereadora Loreny - PPS 


