
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 93/2013 – PROJETO DE LEI COM-

PLEMENTAR QUE CRIA O CARGO  DE EDUCADOR SOCIAL,  DE PROVIMENTO

TEMPORÁRIO E SUJEITO A REGIME ESTATUTÁRIO ESPECIAL,  E  DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

Senhora Vereadora, e

Senhores Vereadores,

 Dentro das propostas do Ministério do Desenvolvimento Social, visando uma maior

dinâmica na política pública da Assistência Social, voltada a minimização do estado de pobre-

za e erradicação da miséria no Brasil estão as Oficinas de Geração de Renda.

As oficinas estão diretamente referidas ao Programa Bolsa Família,  como uma das

condicionalidades para a continuidade da inscrição no programa de repasse dos recursos.

Para que se pudesse efetivar no Município tal Programa em sua complexidade, foi ne-

cessário que em 2005 nosso Município em primeiro momento, instalasse um CRAS- Centro

de Referencia da Assistência Social- saindo do modelo de gestão inicial, onde se contava so-

mente com a Secretaria de Assistência Social, e recursos próprios do Município, para o mode-

lo de atendimento básico, onde então, receberíamos, repasse de verba do Governo Federal e

Estadual.

Este passo necessário à implantação do CRAS é chamado de aceite, onde o Município

obriga-se junto ao Governo Federal, a oferecer contra partida em relação ao Programa.

Especificamente no caso, esta contra partida em relação ao Programa de Geração de

Renda, é a oferta do serviço, para isto se faz necessário a previsão da contratação dos profissi-

onais oficineiros que através das diferentes oficinas, desenvolvem módulos de ensino em di-

versas áreas que possibilitam às famílias do Bolsa Família a ingressar no mercado do trabalho

e, com isto, construir sua própria autonomia econômica, saindo justamente da heteronomia

que caracteriza os primeiros momentos do programa. Em sua ideologia, o Programa Bolsa Fa-

mília, prevê repasses limitados no tempo, cujo critério está na reorganização familiar e possi-

bilitação desta no aprendizado de técnicas que permitam o desenvolvimento de atividades

econômicas menos complexas e mais imediatas.
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Uma das dificuldades que nosso Município tem enfrentado na manutenção do progra-

ma, está na ausência de uma lei especifica que garanta anualmente, a possibilidade da oferta

de profissionais oficineiros, que são as pessoas responsáveis pelas oficinas do geração de ren-

da.

Atualmente não existe esta garantia e a cada finalização de oficina, não se tem a plena

certeza da continuidade de outra.

É importante ressaltar que a desativação do Programa em função desta instabilidade,

gerará ao Município a ruptura nos repasses de verbas federais que mantém o programa ativo e

o Município em posição diferenciada em relação a outros que não possuem a Assistência So-

cial, ainda estruturada e atuante enquanto política pública.

A conseqüência da ruptura dos repasses de verbas federais, desativaria em forma de

cascata,  todos os programas e serviços que hoje são ofertados pelo Município,  através do

CRAS - desde o Geração de Renda até o Peti – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.

Caso não houvesse a desativação, o Município arcaria totalmente com o custeio da Assistên-

cia Social Municipal e, não poderia incluir-se nos projetos de ampliação e captação de recur-

sos para novas construções, bem como impossibilitar-se-ia de participar de toda e qualquer

implementação e implantação de novos programas, serviços e projetos lançados pelo Governo

Federal, salvo, como já citado, custeando totalmente todos eles.

Assim se solicita a criação, através de lei especifica que garanta a contratação dos pro-

fissionais oficineiros (Educador Social) e que estes possam ter caráter mais estável durante o

período em que atuam nos módulos. Ou seja, que se possa ter processo seletivo mais ágil e

com duração maior de tempo de serviços, ao moldes do que já se pratica no Município com a

contratação de Agentes Comunitários de Saúde.

Desta feita, apresento o presente projeto de lei, para que seja apreciado por esta colen-

da Câmara, e ao final aprovado.

Atenciosamente,

Itapoá (SC), 16 de dezembro de 2013.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
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