
O Grupo de Trabalho pela implementação da Lei 13.935/2019 que prevê

Psicólogas/os e Assistentes Sociais na rede pública de educação em Santa

Catariana foi criado em outubro de 2020, sendo composto pelas entidades

representativas estaduais das duas profissões e vem realizando diversas ações

para que possamos conquistar a implementação da Lei no Estado e nos

municípios Catarinenses.

O GT já realizou diversas reuniões com atores estratégicos para buscar o apoio

e o fortalecimento desta luta em nosso Estado. Houve reuniões com

representantes da FECAM, do SINTE, com parlamentares da ALESC (Deputada

Luciana Carminatti, Deputado Luiz Fernando Vampiro), e da Secretaria

Estadual de Educação/Diretoria de Gestão de Pessoal. Além disso, o grupo

conta com uma agenda de reuniões e ações planejadas para este ano de 2021. 

O que conseguimos conquistar até agora: Aprovação de uma Emenda em

Projeto de Lei em tramitação na ALESC nº 133.2/2019 promovendo as

adequações para estar em conformidade com a Lei Federal 13.935/2019,

encontrando-se agora na Comissão de Educação, a qual será a promotora da

Chamada de Audiência Pública ainda no início deste ano junto à ALESC.
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Na reunião com Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Educação,

tivemos um bom acolhimento do pleito com possibilidades de alteração da Lei nº 676

de 12/07/2016, em seu anexo III (quadro civil do estado) para inclusão do cargo de

psicóloga/o, considerando que o cargo de assistente social já existe. Outra possibilidade

colocada foi a contratação temporária por meio de Processo Seletivo simplificado de

profissionais para as 36 Regionais de educação e para o órgão central, chegando a um

total de 72 profissionais, conforme colocado pelo Diretor de Gestão de Pessoas Sr.

Marcos Vieira. Houve a sinalização, inclusive, de que o GT poderá contribuir nas

justificativas das propostas, em especial no Termo de Referência. 

O GT pretende ainda se reunir com o Conselho Estadual de Educação e com

o Fórum Estadual de Educação, instituições importantes para se somarem

na luta por uma educação pública e de qualidade em Santa Catarina. 

De acordo com nosso planejamento, as próximas ações dizem respeito à

realização da Audiência Pública na ALESC, a elaboração de Guia com

orientações para implementação da Lei nos Municípios, publicação de

Informativos para divulgar suas ações junto às categorias profissionais e a

sociedade em geral – sendo este o nosso primeiro –, bem como a realização

de Lives para mobilizar as/os profissionais a contribuírem na

implementação da lei nos municípios.

Acompanhanhe o PL clicando no link abaixo
http://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0133.2/2019
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