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Dispõe sobre a criação do programa ''Posso te ouvir"
no âmbito das escolas municipais do município de
Fortaleza.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA:

O Vereador Marcelo Lemos no uso de suas atribuições legais e regimentais, e, em conformidade

com o Art. 149 e parágrafos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortaleza, vem

submeter à apreciação desta Augusta Casa Legislativa a indicação em epígrafe, a qual depois de

aprovada será enviada ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a fim de que a mesma retorne à esta

Casa em Forma de Mensagem.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA
EM DE de 2022.

MARCELO LEMOS
VEREADORPSL

DEPTO. LEGISLATIVO
RECEBIDO

O l MAR 2022
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INDICAÇÃO N°_ J2022. 0£0

PROJETO DE LEI N° 72022.

Dispõe sobre a criação do programa "Posso te ouvir"
no âmbito das escolas municipais do município de
Fortaleza.

A CAMARÁ MUNICIPAL APROVA:

Art 1°. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criar o programa "Posso te ouvir" no âmbito
das escolas municipais do município de Fortaleza.

Ari. 2°. O programa "Posso te ouvir" tem como finalidade estabelecer estratégias de apoio aos
alunos, matriculados na rede pública municipal de ensino, que apresentem características
psicológicas que necessitem de acompanhamento.

Art. 3°. O programa "Posso te ouvir" será gerido através de convénio de cooperação técnica entre as
secretarias de Saúde e Educação do município de Fortaleza.

Art. 4°. Caberá a Secretaria de Saúde do Município elaborar questionário para avaliação dos alunos
identificando os alunos que necessitam de acompanhamento psicológico.

Art. 4°. Caberá a Secretaria de Educação do Município de Fortaleza, formalizar convénios com
instituições de ensino superior que desenvolvem cursos de psicologia no sentido de prospectar
estagiários, a partir do sexto período, para trabalharem nas escolas municipais no atendimento aos
alunos.

Parágrafo único: Os estágios assegurados no art.4° desta Lei deverão ser assinados entre a Prefeitura
Municipal de Fortaleza, a instituição de ensino e o aluno e terá carácter voluntário.

Art. 5°. Esla Lei entrara em vigor 60 (sessenta) dias após publicação no Diário Oficial do
Município-DOM.

AO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA EM
DE FEVEREIRO DE 2022.
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JUSTIFICATIVA

Vivemos tempos difíceis, um dos pontos principais refere-se a pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus.

As questões referentes a saúde mental configura-se como um das mais afetadas e quando o nicho
social é composto por crianças e adolescentes a situação agrava-se mais ainda já que os mesmos
tiveram que ficar em casa assistindo aula através de conteúdos "on line".

Sem sombra de dúvidas essa mudança repentina afeta o lado psicológico dos alunos que estão em
processo de formação pessoal e educacional.

Poder oferecer apoio psicológico em loco é uma ação que pode minimizar os efeitos negativos da
covid-19 além de tratar de outras questões relacionadas a infância e adolescência.

Conto com meus pares para aprovação desta inciativa e com a sensibilidade do Poder Executivo no
sentido de enviar esta matéria como mensagem prefeitural.

AO [DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA EM
DE FEVEREIRO DE 2022.
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