
Requeremos na forma regimental, e após ouvido o Soberano
Plenário que esta Casa INDIQUE a Exma. Sra. Prefeita Municipal de Moju,
que através da secretaria municipal de educação, o executivo viabilize a
implantando a Lei 13.935 que dispõe sobre o serviço de Psicologia e de
Serviço Social nas redes públicas de educação básica do município de
Moju:1

JUSTIFICATIVA^

Assim como a Psicologia, o Serviço Social, no contexto escolar,
atua na identificação e no atendimento das demandas sociais dos
estudantes, familiares, trabalhadores e da comunidade. O serviço Social
contribui na aproximação entre escola e família, além de fortalecer a
articulação entre a equipe, a rede da educação e outras políticas públicas,
tendo em vista a integridade das demandas dos usuários, suas famílias e
comunidade.

Os trabalhadores e assistentes social também podem contribuir
na construção do senso crítico dos estudantes. Para isso, o profissional
precisa conhecer a realidade em que as crianças e os adolescentes estão
inseridos, Daí a importância de fomentar e compreender os fatores que
dificultam o processo de aprendizagem e a participação da família nos
processos pedagógicos da escola, bem como alternativas frente a isso.

Cabe ao Serviço Social identificar situações de vulnerabilidade
social e violações de direitos vivenciadas pelas os estudantes, que, de
modo geral culminam na infrequência e evasão escolar, e desenvolver
ações, para além das intervenções individuais, pensando a Educação
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como um direito social que deve ser assegurado para todos, de forma
articulada com outros direitos da cidadania, como saúde e Assistência
Social.

Diante do exporto por achar que é de suma importância
conclamo todos para aprovação da matéria

Plenário Oscar Corrêa de Miranda, em 06 de abril de 2022.
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Presidência da República
Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI N 13.935. DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de
serviço social nas redes públicas de educação básica.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do
parágrafo 5o do art. 66 da Constituição Federal, a seguinte Lei:

Art. 1o As redes públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço social para
atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais.

1o As equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e
institucionais.

2o O trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de
educação básica e dos seus estabelecimentos de ensino.

•    Art. 2 Os sistemas de ensino disporão de 1 (um) ano, a partir da data de publicação desta Lei, para tomar as
providências necessárias ao cumprimento de suas disposições.

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

Brasília, 11 de dezembro de 2019; 198a da Independência e 1312 da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
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