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EXPOSIÇAo DE MOTIVOS:

o presente Projeto de Lei disp6e sobre a criaçao do Programa de Saude

Vocal do Professor da Rede Municipal de Ensino e da outras providencias.

A incidencia das disfonias (alteraç6es da voz) entre os professores da Rede

Municipal de Ensino e muito comum, em razao do uso permanente da voz,

levando Ei necessidade de tratamento fonoaudiol6gico e medico.

As disfonias mais graves obrigam o profissional a solicitar readaptaçao para

outro setor, afastando-o de sua area de formaçao academica. Isso exige do

Municipio a contrataçao de outro profissional, igualmente capacitado para

substitui-Io, o que acarreta despesas para os cofres publicos.

A ocorrencia de disfonia em professores de Educaçao Infantil, Ensino

Fundamental e Medio, acaba se refletindo em sua atuaçao junto aos alunos. As

alteraç6es de voz levam a modelos linguisticos e psicol6gicos inadequados,

porque os problemas fisicos (rouquidao, dores de garganta, perda de voz) ou

emocionais (tensao pela dificuldade de falar, fadiga geral) acabam interferindo em

seu desempenho em sala de aula.

Alem disso, o ensino da leitura, a atividade do ditado e a estimulaçao oral

p6derao acarretar dificuldades na aprendizagem do aluno, pela necessidade de

repouso do professor.
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Outro problema ocasionado pela disfonia e a freqOente ausencia do

professor as aulas, quando em Estado agudo do problema, devido a necessidade

de repouso voca!.

Como se observa, a criaçao de um Programa Permanente de SaUde Vocal

para Professores da Rede Municipal de Ensino cobre uma lacuna no atendimento

ao professor e contribui para a almejada meta da qualidade do ensino, conforme

os pontos expostos.

Os problemas vocais fazem parte da saude ocupacional do professor,

assim, nossa intençao e a de garantir a existencia de um programa que atenda a

. todos estes profissionais, de maneira preventiva e que naG corro risco de ser

interrompido, mas sim incrementado a cada ano.

E exatamente isso que busca o presente Projeto de Lei. Para tanto, solicita

a aprovaçao do mesmo.

Sala Lib6rio Bervian, 15 de abril de 2010.
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ARTIGO 1° - Fica institufdo o Programa de Saude Vocaj do Professor da Rede Municipal

de Ensino d.e Carazinho, objetivando a prevençao e o tratamento de disfonias peloauso da voz

profissional.

ARTIGO 2° - O Programa de Saude Voca I devera abranger assistencia preventiva, na rede

publica de saude, com a realizaçao de, no minimo, um curso te6rico-pratico anuaJ, objetivando

orientar os professores sobre o uso adequado de voz profissional, e realizaçao de triagem vocaj, a

fim de detecçao de casos de disfonia.

ARTIGO 3° - Cabera as Secretarias Municipais de Saude e de Educaçao e Cultura a

formulaçao de diretrizes para viabilizar a pJena execuçao do Programa de Saude Vocaj, ficando a

coordenaçao a cargo de profissional de Fonoaudiologia nas Unidades de Saude do municipio.

ARTIGO 4° - O Programa de Saude Vocal tera carater fundamentalmente preventivo, mas

uma vez detectada alguma disfonia sera garantido ao professor o pJeno acesso a tratamento

fonoaudi610gico e medico.

ARTIGO 5° - A instituiçao do PROGRAMA DE SAUDE VOCAL DO PROFESSOR, naG

significa despesa para o Executivo Municipal, tampouco aJtera a forma da administraçao publica

ou, ainda, de recursos humanos.

ARTIGO 6° - O Poder Executivo reguJamentara esta Lei em 30 (trinta) dias, a contar da

data de sua publicaçao.

ARTIGO 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Sala Lib6rio Bervian, 15 de abril de 2010
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