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PROJETO DE LEI NS O92I2O2I, DE 06 DE OUTUBRO DE2O2L.

ror

a Munici
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"Dispõe sobre a autotizaÉo da
inserção de Profissionais da
Área de Serviço Social e de
Psicologia nas escolas Públicas
Municipais de Educação 8ásica

do Município de Barreiras e da
outras providências".

cÂrulna MUNtctpAL DE BARREIRAS, EsrADo DA BAHIA, No uso
lrRtsurçõrs LEGAIS E REGIMENTAIS

DE suAs

Aprova:

Art. 1s -Fica o Poder Execuüvo Municipal autorizado a inserir assistentes sociais

e

psicólogos nos estabelecimentos de Ensino Público Municipal de Educação Básica'

§ 1e Os assistentes sociais e psicólogos atuarão em equipes alocadas de acordo com
microrregiões, até que, gradativamente, cada estabelecimento de ensino possua sua
equipe própria.
para definir as
§ 2" O município terá prazo de 60 dias a partir da publicação desta lei
áreas de abrangência territorial por meio de decreto.
§ 3. Os assistentes sociais e psicólogos de que

trata esta Lei serão lotados na secretaria

Municipal de Educação.

§ 4" A estruturação das equipes e a garanüa; das condições éticas e técnicas

de

trabalho serão asseguradas mediante previsão orçamentária da política de educação
municipal.

provimento
§ 5. Os profissionais de que trata esta Lei serão originários de ciargos de
por meio de contrato ou concurso público visto Lei orçamentária'
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profissionais deverão, no ato de nomeação para
regularidade emitida pelo respectivo conselho profissional.

§ 6" Os

o

cargo, apresentar

Art. 2" Os assistentes sociais e psicólogos atuarão, nos termos da Lei 8662/93 e da Lei
4tl9/62, respecüvamente, e de acordo com as regulamentações, instrumentos
teóricos e metodológicos destas profissões, contribuindo para o projeto políticopedagógico de cada estabelecimento de ensino e com os interesses da comunidade
escolar, para a consecução das seguintes finalidades:

l-

acesso, permanência e aproveitamento escolar dos
educandos, combatendo a frequência irregular, a evasão e estimulando a participação
da família e da comunidade no coüdiano escolar, o que inclui o acompanhamento, de
forma intersetorial, daqueles inseridos em programas sociais que se articulem com a
permanência estudantil;

a garanüa do direito ao

ll - a garantia das condições de pleno desenvolvimento e aprendizagem dos educados
por meio de I subsídios para a elaboração de proietos pedagógicos, planos, estratéBias
e processo de ensino- aprendizagem, a partir de conhecimentos da Psicologia e do
Serviço Social;

lll- a orientação à comunidade escolar e a articulação da rede de serviços e de projeção
à mulher, à criança, ao adolescente e ao idoso, visando ao atendimento de suas
necessidades e da educação inclusiva;

lV -o incentivo do reconhecimento do território no processo de articulação do
estabelecimento de ensino com as demais instituições públicas, privadas, organizações
comunitárias locais e movimentos sociais, buscando consolidá-la como instrumento
democrático de formação e de informação;
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- a criação de estratégias de intervenção

em dificuldades do processo

de

escolarização relacionadas a situações de violência, uso abusivo de drogas, gravidez na
adolescência, vulnerabilidade social e trabalho infantil por meio das políticas públicas;

Vl- a promoção de ações que impliquem o combate ao racismo, ao sexismo, à
homofobia, à discriminação social, cultural, religiosa e a outras formas de
discriminação presentes na sociedade brasileira;

Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valioso na melhoria da
saúde, aumento da renda e na satisfação das pessoas.

Vll

-

vlll - a formação de educandos como agentes promotores de direitos humanos e dos
valores que fundamentam o convívio em sociedade;

lX -o incentívo à organização dos educandos nos estabelecimentos de ensino e na
comunidade por meio de grêmios, conselhos, comissões, fóruns, grupos de trabalhos,
associações, federações e outros formas de participação social;
do Estatuto da criança e do Adolescente, da legislação social em vigor
e das políticas públicas, contribuindo para a formação e o exercício da cidadania dos
educandos e da comunidade escolar, como previsto pela Lei do conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
X - a divulgação

Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Sala das sessões 06 de

outubro de 2021.

Vereador - PP
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JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei que ora submeüdo à apreciação desta Casa, tem por objetivo . A
promoção da saúde mental, especialmente nas escolas, torna-se imperaüva na
sociedade contemporânea. A escalada dos índices de transtornos psicológicos, tais
como a depressão, a ansiedade, a ideação suicida e o sofrimento pelo bullying tornam
urgente a adoção de todas as medidas cabíveis para garantir a preservação da saúde
mental e da vida de todos os cidadãos, especialmente dos jovens. O impacto do
crescimênto dos casos diagnosticados de transtornos mentais também afeta
diretamente o processo de aprendizado, justíficando a adoção de uma medida pública
voltada essencialmente para os problemas específicos do ambiente educacional,
A escola é, de fato, um lócus prioritário para o desenvolvimento de políticas públicas
desse escopo, pois é nela onde se manifestam âs principais interações sociais na fase
inicial do desenvolvimento dos indivíduos e é nela onde se expressam as principais
dificuldades de adaptação do indivíduo ao convívio social, sejam aquelas oriundas de
problemas psicológicos e sociais anteriores ou externos ao ambiente escolar, sejam
aquelas originárias propriamente das interações inerentes à comunidade educacional.
Outro ponto a ser ressaltado é a importância da atuação dos assistentes sociais no
ambiente escolar a fim de possibilitar a construção de estratégias que diminuam a
evasão escolar, o que é proporcionado por uma compreensão mais ampla sobre a
política de educação, de maneira a considerar a dimensão familiar e comunitária e a
interlocução entre todas as políticas públicas que envolvem estudantes e suas famílias.
Não obstante os professores, pedagogos, diretores e técnicos escolares serem
fundamentais para identificação de transtornos enfrentados pelos alunos, o
acompanhamento dos psicólogos e dos assistentes sociais garantirá uma atenção mais
qualificada, possibilitando a consolidação de uma políüca pública de atenção à saúde
mental e às condições sociais para o processo educacional mais eficiente e eficaz na
garantia do direito à vida e ao bem-estar dos indivíduos. Pelo exposto e tendo em vista
tratar-se de matéria de relevante interesse social solicitamos a aprovação do presente
Projeto de Lei, contando com a colaboração dos Nobres Vereadores.

Sala das sessões, 06 de

outubro de 2O2L.

VEREADOR.PP
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