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LEI ORDINÁRIA Nº 1.907, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 28 de Agosto de 2018; 129ª da
República.

________________________

               Prefeito

INSTITUI no Calendário Oficial do Município, a Semana de
acompanhamento psicológico em Combate a Depressão,
Suicídio, Preconceito e Violência nas escolas públicas e
comunidades próximas e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Parnamirim/RN, no uso de suas atribuições
legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal, aprovou e eu, sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Parnamirim/RN, a Semana Municipal de
ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO EM COMBATE A
DEPRESSÃO, SUICÍDIO, PRECONCEITO E VIOLÊNCIA NAS
ESCOLAS PÚBLICAS E COMUNIDADES PRÓXIMAS, a ser
desenvolvido na última semana de cada trimestre do ano letivo.

Art. 2º - As ações alusivas a Semana Municipal de Acompanhamento
psicológico e terapêutico às crianças e adolescentes das Escolas públicas e
comunidades próximas, têm como objetivos:

I - Acompanhamento de psicólogos especializados para a realização de
psicanálise, psicoterapia analítica, terapia breve, terapia de apoio ou
psicoterapia cognitivo-comportamental.

II - Prevenção de doenças psicológicas adquiridas por fatores externos ou
hereditários;

III - Promover debates e palestras sobre a erradicação do bullying nas
escolas;

IV - Ajudar aos jovens a se encontrarem na sociedade e profissionalmente;

V - Incentivar as crianças e aos adolescentes a aceitarem uns aos outros
como são, com suas diferenças;

VI - Orientar e aconselhar jovens, os incentivando a abandonarem vícios, a
prostituição ou a vida criminosa.

Art. 3º - Todo mês de setembro será realizado nas escolas da rede
municipal de ensino, a Semana da Prevenção ao Suicídio, com o intuito de
informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil,
tendo em vista que o dia 10 de setembro é considerado Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio.

Art. 4º - As Semanas de Acompanhamento Psicológico serão
desenvolvidas em parceria com as Secretarias Municipais de Educação,
Saúde e Assistência Social, bem como através de convênios com pessoas
jurídicas de direito privado, de acordo com critérios a serem estabelecidos
pelo Poder Executivo.

Art. 5º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 28 de Agosto de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito de Parnamirim


