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Disp6e  sobre  a  inclusao  de  medidas  de  conscientiza?ao,
prevencao   e   combate   ao   bullying   escolar   no   projeto
pedag6gico elaborado pelas escolas ptlblicas de educacao
b5sica do Mun.Icipio de Jacarei, e d6 outras prov.Idencias.

0   PREFEIT0   DO   MUNICIPIO   DE   JACAREi,   USANDO   DAS

ATRIBUICOES  QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,   FAZ

SABER    QUE    A    CAMARA    MUNICIPAL   APROVOU    E    ELE

SANcloNA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°   As escolas pablicas da educa9ao basica do Municipio de

Jacarei deverao incluir em seu projeto pedag6gico medidas de conscientizacao,  prevengao e

combate ao bullying escolar.

Pafagrafo tlnico.  A Educagao Basica e composta pela Educagao

lnfantil,  Ensino Fundamental e Ensino Medio.

Art.  2°    Entende-se  por  bullying  a  pratica  de  atos  de  violencia

fisica  ou  psicol6gica,  de  modo  intencional  e  repetitivo,  exercida  por  individuo  ou  grupos  de

individuos,  contra  uma  ou  mais  pessoas,  com  o  objetivo  de  intimidar,  agredir,  causar  dor,

angdstia ou humilhacao a vitima.

Pafagrafo tlnico.  Sao exemplos de bullying acarretar a exclusao

social;   subtrair  coisa   alheia   para   humilhar;   perseguir;   discriminar;   amedrontar;   destrogar

pertencentes;  instigar atos violentos,  inclusive utilizando-se de meios tecnol6gicos.

Art. 3°  Constituem objetivos a serem atingidos:

I -prevenir e combater a pratica do bullying nas escolas;

11     -     capacitar    docentes     e     equipe     pedag6gica     para     a

implementagao das ag6es de discussao, preveneao, orientacao e solueao do problema;
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Ill  -  orientar  os  envolvidos  em  situagao  de  bullying,  visando  a

recuperaeao da autoestima, o pleno desenvolvimento e a convivencia harmonica no ambiente

escolar;

lv -envolver a familia no processo e construgao da cultura de paz

nas unidades escolares.

Art. 4°   Decreto  regulamentador estabelecefa  as  ae6es a  serem

desenvolvidas,  como  palestras,  debates,  distribuigao  de  cartilhas  de  orientacao  aos  pals,

alunos e professores, entre outras iniciativas.

Art.    5°       Compete   ao    Poder   Ptiblico   Municipal   observar   a

necessidade de  realizar diagn6stico das situae6es de  bullying  nas  unidades escolares,  bern

como o seu constante acompanhamento, respeitando as medidas protetivas estabelecidas no

Estatuto da Crianea e do Adolescente.

Art. 6°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de setembro de 2021.

E=`
HE DUDl

/
Vereador - PL

Autoria: Vereador Dudi.
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

0  bullying  escolar e  urn assunto  muito  presente  no  nosso  dia  a

dia, sendo uma pratica que causa s6rios transtornos a inLimeros alunos, professores, diregao,

funcionarios  das  escolas  e  nas familias dos envolvidos,  especialmente  em  relacao  aqueles

que sofrem com tal agao.

Em vista disso,  sao  necessarias providencias  para se acabar ou

ao menos minimizar tao prejudicial pfatica,  onde o presente projeto de lei visa contribuir para

que  sejam  estabelecidas  medidas  de  conscientizagao,  preveneao  e  combate  nas  escolas

pt]blicas municipais.

Esta  propositura 6  baseada  na  Lei do  Municipio de  Sao  Paulo  n°

14.957,  de  16/07/2009,  de  autoria  do  entao  Vereador  Gabriel  Chalita,  a  qual  julgamos  de

maxima importancia para aplicagao no ambiental escolar.

Esperamos,   pois,   que  este   projeto   de   lei   mereea  o   apoio   e

aprovaeao dos nobres pares, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de setembro de 2021.

c,z,--,€-€jDUDI

Vereador - PL
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Tursi

De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:

Dudi  <ver.dudi@jacarei.sp.leg.br>

quinta-feira,  16 de setembro de 2021  08:13
'Tursi'

gabinete.dudi@jacarei.sp.leg.br
PROJETO  DE  LEI  -"bullying"
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Tursi,  born dia.

Solicito por gentileza, analise do proj.eta do entao vereador da cidade de S5o Paulo, Chalita, relacionado ao
"bullying", Segue  referencia  da  lei:

LEI   NO   14.957,  DE   16   DE   JULHO   DE   2009
(Projeto de  Lei  no  69/09,  do Vereador Gabriel  Chalita  -PSDB)
Disp6e  sobre  a  inclusao  de  medidas  de  conscientizaeao,  preveneao  e  combate  ao  "bullying"  escolar  no
projeto  pedag6gico  elaborado  pelas  escolas  pdblicas  de  educasao  basica  do  Municipio  de  Sao  Paulo,  e
da outras  providencias.
GILBERTO  KASSAB,  Prefeito  do  Municipio  de  Sao  Paulo,  no  uso  das  atribui¢6es  que  lhe  sao  conferidas
por lei,  faz saber que a  Camara  Municipal,  em sessao de  24 de junho de  2009,  decretou  e eu  promulgo
a  seguinte  lei:
Art.  10 As  escolas pdblicas da  educacao  basica do  Municipio de Sao  Paulo deverao  incluir em seu  projeto
pedag6gico medidas de conscientizacao,  prevenc5o e combate ao  "bullying"  escolar.
Par5grafo  dnico.  A  Educa¢ao  86sica  a  composta  pela  Educa¢ao  Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Ensino
M€dio.
Art.  20  Entende-se por "bullying"  a  pratica de atos de violencia fisica ou  psicol6gica,  de  modo intencional
e repetitivo, exercida  por individuo ou grupos de indMduos, contra uma ou  mais pessoas, com o objetivo
de  intimidar,  agredir,  causar dor,  angdstia  ou  humilha¢6o  a  vftima.
Par5grafo  dnico.   Sao  exemplos  de  "bullying"  acarretar  a   exclusao  social;   subtrair  coisa  alheia   para
humilhar;   perseguir;   discriminar;   amedrontar;   destro¢ar  pertences;   instjgar  atos  violentos,   inclusive
utilizando-se  de  meios tecnol6gicos.
Art.  30  Constituem  objetivos  a  serem  atingidos:
I  -  prevenir e  combater a  pratica  do  "bullying"  nas escolas;
11  -capacitar docentes e equipe  pedag6gica  para  a  implementa¢ao das ac6es de discussao,  prevencao,
orientacao e  solusao do  problema;
Ill  -  orientar  os  envolvidos  em  situacao  de  "bullying",  visando  a  recuperacao  da  auto-estima,  o  pleno
desenvolvimento e a  convivencia  harmonica  no ambiente escolar;
IV  -envolver a  familla  no  processo  de  constru¢ao  da  cultura  de  paz  nas  unidades  escolares.
Art.  40 Decreto regulamentador estabelecera as ac6es a serem desenvolvidas, como palestras, debates,
distribuisao de cartilhas de orientacao aos  pais,  alunos e  professores,  entre outras iniciativas.
Art.  50 A Secretaria  Municipal de Educacao observar5 a  necessidade de realizar diagn6stico das situac6es
de  "bullying"   nas  unidades  escolares,   bern  como  o  seu  constante  acompanhamento,   respeitando  as
medidas  protetivas estabelecidas  no  Estatuto da  Crianea e do Adolescente.
Art.  60  As despesas decorrentes  da  execuc5o  desta  lei  correr5o  por conta  das  dotac6es  orcament5rias
pr6prias,  suplementadas se  necessario.

S:EF7E°[TE:tfa'e56n#Ne]:#o°rDnEasdAa6apdAausLuoa,:uo:"Cia:5%'erejvu?i:d:Sea:gbs9:°£'5¢g:Sd:mfucn°dnat:::]°desao
Paulo.
GILBERTO  KASSAB,  PREFEITO
Publicada  na  Secretaria  do Governo  Municipal,  em   16   de   julho   de   2009.
CLOVIS  DE  BARROS  CARVALHO,  Secretarjo  do  Governo  Municipal

Obrigado pela aten¢§o.

Ver.  Dudi


