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O Vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais
conforme dita o artigo 195 do Regimento lnterno desta casa, vem requerer a
Vossa Excelência que após análise e aprovaçáo do plenário seja encaminhada

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal as seguintes indicaçôes:

"Solicitamos à Prefeitura de Barreiras que disponibilize em sistema de
prioridade aos Professo res Municipais atendimento
psicofarmacológico, quando necessário, para prevençáo e
Síndrome de Burnout, doença caracterizada pela
esgotamento emocional e físico",

JUSTIFICATIVA

De forma geral, toda e qualquer atividade pode vir a
Burnout, no entanto, algumas profissôes têm sido apontadas como mais
predisponentes por características peculiares das mesmas. As ocupaçÕes cujas
atividades estão dirigidas a pessoas e que envolvam contato muito próximo,
preferentemente de cunho emocional, sáo tidas de maior risco.

No caso dos professores são causas de Burnout: Turmas numerosas e
barulhentas; Alunos com muitas dificuldades; Extensa jornada de habalho,
carga-horária e turno de trabalho; Tempo do não{rabalho evadido por
preparação de aulas, correção de provas, atualização e trabalho de pesquisa,
produção científica; Prccaizaçáo do vínculo laboral; lntensificação das
atividades e acumulo de tarefas administrativas e extra - aulà, como
preenchimento de relatórios e formulários, emissão de pareceres; Atendimento
a alunosipais; Baixos salários; Trabalho em mais de uma
entre outras.

de ensino,
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o tratamento pode basear-se em apoio psicoterapêutico e/ou
psicofarmacolÓgico. Tendo como objetivo atenuar e eliminar a sintomatologia e
também permitir desenvolver o autoconhecimento por forma à utilização eficaz
de recursos internos e externos para a resolução de problemas, assim como o
desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e autocontrore.

Sala das SessÕes, em 01 de abril de 2019.

on. rosÉ sRn PIRES JR.
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