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 VEREADORA FERNANDA JARDIM (DEM) – Comunicação de 

Líder: Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público que 

nos assiste; muito se fala em investimentos na educação e na saúde, 

as pessoas criticam, dizem que não está bom, que precisa melhorar, 

mas nós não podemos só criticar, nós temos que oferecer soluções 

para os problemas. Foi aprovada, no ano passado, a Lei Federal nº 

13.935, que dispõe sobre a presença de psicólogos e assistentes 

sociais na rede pública de educação básica. Essa proposta visa a 

adoção de medidas preventivas para reduzir cada vez mais os índices de bullying, índices 

de evasão escolar, de repetência, de violência, de sofrimentos psíquicos advindos não só 

dessas brincadeiras, mas dessas tarefas que estão vitimando cada vez mais os nossos 

jovens, e também de sofrimentos psíquicos oriundos de outros problemas escolares. A 

atuação do psicólogo visa ajudar famílias, alunos, corpo docente, direção, equipe técnica, 

toda a comunidade escolar, com o intuito de promover saúde mental. Caso haja 

necessidade de algum encaminhamento mais específico, o psicólogo pode encaminhar 

para um atendimento especializado caso julgue necessário. Eu protocolei um indicativo 

para o senhor prefeito, que trata justamente sobre isso, sobre a importância dos 

psicólogos e dos assistentes sociais nas escolas da rede básica. Os sistemas de 

educação vão ter um ano para protocolar essa lei desde o dia que ela foi sancionada que, 

como eu já disse, foi em dezembro do ano passado. Eu me coloco à disposição do Sr. 

Prefeito para ajudar no que for preciso e, antes que alguém fale que é mais um gasto para 

Prefeitura, eu digo para vocês que não é gasto, é investimento, é prevenção, é cuidado, é 

proteção, pelo amor de Deus. A nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente garantem saúde e educação; é um direito de todo cidadão e um dever do 

Estado assegurar esses direitos. Vamos investir, sim, vamos investir na prevenção, 

vamos investir na saúde mental das nossas crianças e adolescentes, vamos investir na 

melhoria das condições escolares. Obrigada. 

(Texto sem revisão final.) 

 

 

 


