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CAIUENN MUNICIPAL DE CASCAVEI

Recebido "-, Ji Zíl5y aU

Protocol
0t Institui o "Dia Municipal do Âssistente Social"

no município de Cascavel.

A Càmara Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, apÍova:

Att. L" Esta lei institui no Calendádo Of,cial de Eventos do Murucípio de Cascavel o

"Dia Municipal do Assistente Social", a ser comemotado anualmente no dia 15 de maro.

Ltt.2" A Fixação do "Dia Municipal do -Àssistente Social", tem pot objetivo:

I - Contribuir para a valoizaçáo do profissional, bem como di'v'ulgar o seu importante
papel dentto da sociedade;

II - Divulgar a importância do Âssistente Social p^ra 
^ 

proteção e g^rar,tta dos dn'eitos

a todos os cidadãos;

III - Cons ctendrzar a sociedacle da importância do trabalho desses profissionais na

construção üâna da pÍoteção aos direitos clas populações em situações de r,-ulnerabiJidade;

IV - Difundir conhecimento em relação ao papel do Assistente Social na sociedade em

rclaçáo a promoção, valoização, do atendimento, da busca aí'rl^ e do acolhimento das pessoas

em situação de.r.'ulnerabiüdade, através dareahzação de campanhas educativa§, cuÍsos, exposições,

publicações, debates e seminários.

AÍt. 3o Esta Lei entta em vigor na data de sua publicação oficial.

PaLácioJosé Neves Fotmighied, 70" anivetsário de Cascavel.
Em 5 de maio de 2022.
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Justificação

A data celebra o profissional do Serviço Social, dedicado na luta por melhores

condições de vida, saúde e trabalho paÍa os grupos sociais mais desfavorecidos ou "à margem

da sociedade". É um membro ativo na luta pelos direitos humanos.

Todos podem colaborat paÍa constÍuir um bom ambiente iguaütário em uma

sociedade, Ílo entanto, os assistentes sociais se especializâm em construir projetos e políticas

sociais, sempte com o intuito de melhorar a quaüdade de vida de uma comunidade.

O Dia do Âssistente Social surgiu 
^pàrt1Í 

da aprovaçào da Lei n" 3.252, de27 de

âgosto de7957, através do Decreto do Conselho de Ministros n" 994, de 15 de maio de1962,

que tegulamenta e oftcializa a profissão no Brasil.

O Serviço Social é impulsionado pelo movimento de redemocnttzação do país,

quando houve a reescdta do seu Código de Ética, adotando valores que foram se aperfeiçoando

e se tornaÍam princípios que, hoje, almejam alcança4 no horizonte, um projeto societário sem

exploração e dominação de classe. Ela vem se úansformando,ao longo dos anos, para contribuir
não só no combate à desigualdade, mas também flâ construção de uma sociedade iusta e

rgtalttârta.

A fixação dessa data no calendário municipal visa reconhecer e valorizat esscs

ptofissionais essenciais à ptomoção da saúde e que desempenham seu papel com esmero e

dedicação.
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