
Estado de SSo Paulo

PROJETO DE LEI N° 11 DE 11 DE MARCO DE 2021

“DISPOE SOBRE A PRESTAQAO DE 
SERVIQOS DE PSICOLOGIA E DE 
SERVIQO SOCIAL NAS REDES 
PUBLICOS 
BASICA".

EDUCAQAODE

Art. 1° As escolas municipais da rede publica de educagao basica 
contarao com servigos de psicologia e de servigo social para atender as 
necessidades e prioridades definidas pelas politicas de educagao, por meio de 
equipes multiprofissionais.

§1° As equipes multiprofissionais deverao desenvolver agoes para a 
melhoria da qualidade do process© de ensino-aprendizagem, com^ a 
participagao da comunidade escolar, atuando na mediagao das relagoes 
sociais e institucionais.

§ 2° O trabalho da equipe multiprofissional devera considerar o projeto 
politico-pedagogico das redes publicas de educagao basica e dos seus 
estabelecimentos de ensino.

Art. 2° A rede de ensino municipal disporao de 1(um) ano a partir da data 
da publicagao desta lei, para tomar as providencias necessarias ao 
cumprimento de suas disposigoes.

Art. 3° As despesas decorrentes da execugao desta lei correrao por conta 
das dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 4° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Plenario Waldomiro dos Santos, 11 de margo de 2022.
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Oflcio n° 56 - GP

Cajamar, 05 de abril de 2022.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 10/2022; Projeto de Lei n° 11/2022; Projeto Lei n° 12/2022; Projeto de 
Lei n° 14/2022, Projeto de Lei n° 15/2022; Projeto de Lei n° 16/2022; Projeto de 
Emenda a Lei Organica n° 01/2022 e Projeto de Lei Complementar n° 04/2022.

Lembramos que a Comissao de Finangas e Orgamento tambem
devera exarar Parecer

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.

SAULO ANDE RODRIGUES
Presid^nie

Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CQNCEIQAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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