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GABiNETE DO VEREADOR

INDICACAO N° 961 / 2022

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competente da municipalidade, a possibilidade 
de enviar a esta Casa de Leis, um Projeto que vem de encontro com a 
necessidade da cidade em criar um metodo socioemocional complementar ao 
processo de educaqao para reconhecer e fortalecer identidades e valores 
pessoais que impactara positivamente para o bem comum, conforme Minuta 

em Anexo.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicagao, tendo em vista que o desenvolvimento 
socioemocional e algo que impactara em toda a vida da crianga, 
transformando-a em uma cidada responsavel e consciente, alem de colaborar 

diversos outros aspectos na vida e na sociedade como um todo.em

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 30 de setembro de 2.022.
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Minuta de Projeto de Lei

“Dispoe sobre a criagao de um 
metodo 
complementar 
educagao 
fortalecer 
pessoais
positivamente para o bem comum.”

socioemocional
ao processo de 

para reconhecer e 
identidades e va lores

impactaraque

Art. 1° Esta lei trata da criagao de um metodo complementar ao 
processo de educagao para reconhecer e fortalecer identidades e valores 
pessoais desde a infancia.

Art. 2° Envolver colaboradores, pais e/ou responsaveis na metodologia 
para que o engajamento nao ocorra apenas no ambito escolar.

Art. 3° Ficam autorizadas as instituigoes publicas e privadas a utilizarem 
as formas personalizadas para melhor implantagao desse metodo em suas 
unidades de ensino.

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

FLAVIO COMAJO 

VEREADOR
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JUSTIFICATIVA

Segundo o filosofo grego Aristoteles, educar a mente sem educar o coragao, 
nao e educagao. Partindo dessa ideia, pode-se observar que na grande maioria 
das escolas brasileiras a educagao nao e “completa”, pois sao implantadas 
apenas materias relacionadas ao estudo logico, deixando de lado a parte 
emocional dos estudantes.
A Unesco, organizagao da ONU para a educagao e a cultura, ja disse que 
considera o desenvolvimento de habilidades socioemocionais uma "mudanga
de compreensao da vida".
O desenvolvimento socioemocional e algo que impactara em toda a vida da 

transformando-a em uma cidada responsavel e consciente. Alem docnanga
mercado profissional, a educagao que contempla aprendizado emocional e 
social impacta em relacionamentos interpessoais e desenvolvimento de 
empatia.
Alem de desenvolver criangas saudaveis emocionalmente, reforgar uma 
identidade positiva, prevenir traumas emocionais, melhorar o desenvolvimento 
e performance de alunos, colabores e da propria comunidade, esse projeto 
alivia a sobrecarga de orgaos como: Conselho Tutelar, CREAS e Assistencia 
Social.

Todos esses beneficios so acontecem atraves de estimulos repetitivos e 
forte impacto emocional por meio dos ambientes escolar, lar ou local de 
trabalho como atraves de pessoas; pai, mae, amigos, chefes, educadores, e 
demais lideres. Por isso e necessario o engajamento de um todo para que as 
tecnicas possam resultar em indicadores positives.

As tecnicas do metodo CIS (COACH INTEGRAL SISTEMICO) podem 
ser iniciadas primeiramente com grupos que no momento estao passando por 
mementos mais desafiadores em seus lares ou na escola e sucessivamente
ser estendido as demais turmas.

Lembramos que o papel da escola e incentivar juntamente com a familia 
a pratica desse metodo, tornando criangas mais felizes, mais seguras de si do 
mundo e sobre o outro, ambientes mais harmonicos e menos sobrecarregados. 
Todavia a implantagao desse metodo complementar na educagao resultara em 
cidadaos positivamente preparados para a vida.
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Cajamar, 14 de outubro de 2022.

Senhor Prefeito

#

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicagoes de n°s 396/2022; 492/2022, 618/2022 e de 955/2022 a 998/2022, de 
autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; 
Cleber Candido Silva; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; 
Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Manoel Pereira Filho e Saulo Anderson Rodrigues; 
apresentadas na 15a Sessao Ordinaria, realizada no dia 13 de outubro de 2022.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

/ /

ON RODRIGUESSAULO AND
Presidenti

Excelentlssimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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