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Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Franca – 

SP. 
 

 

 

 

   Os Vereadores, que a este subscreve, têm a grata 

satisfação de apresentar à consideração e deliberação do Augusto 

Plenário, o Projeto de Lei, que altera a Ementa da Lei nº 9.029, de 

18 de maio de 2021, que dispõe sobre o resgate e a captura de abelhas 

nativas sem ferrão (meliponíneos) e da Apis mellifera (abelha 

doméstica com ferrão) no Município de Franca. 

   A alteração da ementa tem como finalidade fazer uma 

homenagem póstuma ao grande incentivador e motivador da elaboração 

desta lei, o biólogo e especialista em meliponídeos, Célio Augusto 

Pereira Rodrigues. 

   Celinho, como era mais conhecido, atuava na Secretaria 

de Desenvolvimento, especialmente à frente dos Cursos de Apicultura, 

piscicultura e diversos outros em que era um especialista e, acima de 

tudo, um abnegado.  

Era servidor de carreira, considerado um excelente 

técnico agrícola e biólogo, além de professor no Supletivo e 

coordenador dos cursos técnicos no Parque Fernando Costa e 

Zoobotânico, onde existem dezenas de colmeias cuidadas por ele. Também 

era Presidente do COMDEMA (Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Sustentável e Saneamento Básico de Franca). 

Celinho faleceu no dia 31 de maio de 2021, vítima da 

Covid-19, e por sua importância e relevância na elaboração da Lei 

9.029/21, entendemos que denominar esta lei com seu nome será uma mera 

homenagem que nós parlamentares podemos fazer. 

   Portanto, solicitamos o apoio dos nobres colegas, 

visando a aprovar o projeto com o seguinte teor: 

 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

www.camarafranca.sp.gov.br  
 

Rua da Câmara, 1   Bairro São José   CEP:  14.401-278 
Fone: (16) 3713-1555  Fax: (16) 3713-1500  DDG 0800 940 1555 

camara@camarafranca.sp.gov.br 
 

 

 
 

PROJETO DE LEI Nº  /2021 
 

 

Altera a Ementa e o Artigo 1º da Lei nº 

9.029/2021, que dispõe sobre o resgate e a 

captura de abelhas nativas sem ferrão 

(meliponíneos) e da Apis mellifera (abelha 

doméstica com ferrão) no Município de Franca. 

 

 

 

   A Câmara Municipal de Franca, Estado de São Paulo, nos 

termos da Lei Orgânica do Município, 

 

      

APROVA: 

 
   

Artigo 1º. Fica alterada a ementa da Lei nº 9.029/2021, que 

dispõe sobre o resgate e a captura de abelhas nativas sem ferrão 

(meliponíneos) e da Apis mellifera (abelha doméstica com ferrão) no 

Município de Franca, com a seguinte redação: 

 

“Institui a Lei Célio Augusto Pereira Rodrigues, Celinho, 

que dispõe sobre o resgate e a captura de abelhas nativas 

sem ferrão (meliponíneos) e da Apis mellifera (abelha 

doméstica com ferrão) no Município de Franca”. 

 

  Artigo 2º. Fica alterada a redação do Art. 1º da Lei 9.029, 

do dia 18 de maio de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“A Lei Celinho, normatiza, no âmbito do Município de Franca, 

o resgate e a captura de abelhas nativas sem ferrão 

(meliponina) e da Apis mellifera (abelha doméstica com 

ferrão) visando atender às finalidades socioculturais, de 

pesquisa científica, de educação ambiental e de 

conservação, em consonância com a legislação federal e 

estadual e demais iniciativas do gênero”. 

 

Artigo 3º. As despesas para a consecução desta Lei correm 

à conta de dotações orçamentárias próprias. 

   

  Artigo 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.      
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CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA. 

 

Em 29 de junho de 2021 

 

 

 

_____________________ 

 
 

    

____________________________ 
Walmir de Sousa Della Motta 

Vereador 


