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REQUERIMENTO N°. 00212018 

Senhor Presidente, 

Nobres Pares, 

A Vereadora que este subscreve, no uso de suas atribuições 

legais e regimentais vigentes, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e o 

Regimento Interno da Câmara Municipal, vem, respeitosamente, solicitar a Vossa 

Excelência, a realização de uma parceria entre o Poder Legislativo Local e as 

profissionais Sra. Fabiana Meio Palomo de Oliveira, Fonoaudióloga especialista 

em Motricidade Orofacial e Pós-Graduada em Psicopedagogia; Sra. Rachei 

Matos, Psicóloga Pós —Graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional; e 

Sra. Regina Lambert, Professora Pós- Graduada em Psicopedagogia Institucional 

e Clínica; para que juntas, promovam no decorrer do ano de 2018 um ciclo de 

palestras gratuitas, denominadas "Despertare" - Apoio ao desenvolvimento 

Humano. 

Conforme proposta, serão oferecidas 9 palestrasiWorkshops, 

sobre temas de psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia, a serem realizadas 

entre os meses de abril a dezembro do corrente ano, nas seguintes datas: 12/04; 

10/05; 07/06; 09/08; 30/08; 13/09; 18/10; 08/11 e 06/12. 

As palestras acontecerão no Plenário Ver. Antônio Olinto Alves, 

com duração aproximada de 1h cada, e para cada terna proposto haverá um 

público alvo específico. 

Ressalto, por fim, que as datas indicadas não coincidem com as 

destinadas à realização das Sessões Ordinárias desta Casa e que todas as 
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palestras serão promovidas de forma gratuita, sem nenhum ônus, tanto para os 

participantes quanto para Câmara. 

Desta forma, conto com o apoio dos Nobres Colgas para que a 

realização do Ciclo de Palestras - Despertare possa engrandecer ainda mais os 

trabalhos desenvolvidos para o povo na nossa Câmara Municipal 

Sala das Sessões Vereador Antônio Olinto 

Alves", em 08 de fevereiro de 2018. 

cXr- 

RosangeI9non 
Vereadora 
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PROPOSTA DE PARCERIA 

CICLO DE PALESTRAS - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL HUMANO 

• PROPOSTA: Oferecer um ciclo de 9 palestras/workshops gratuitos sobre temas de 
psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia 

• PERIODICIDADE: Mensal - de abril de 2018 a dezembro de 2018 

o DURAÇÃO: 1 hora cada palestra 

• MATERIAIS NECESSÁRIOS: 

Data Show 

1 pacote de folha sulfite 

1 pacote de caneta 

Desenho gráfico da divulgação das palestras 

• PROFISSIONAIS: 

Fabiana Meio Palomo de Oliveira - 35-999568248 

Graduada em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Especialista 
em Motricidade Orofacial e Pós-Graduada em Psicopedagogia, atua há mais de 18 anos na 
área educacional e clínica. Atualmente é Fonoaudióloga educacional no Colégio e Curso 
Máximus e atende em na clínica Espaço Terapêutico. 

Rache! Matos - 35-998463342 

Graduada em Psicologia pela PUC-SP, Pós-Graduada em Psicopedagoga Clínica e 
Institucional pela Universidade Católica de Brasília e profissional de Coaching formada pela 
Sociedade Latino Americana de Coaching (SLAC). Atua há 15 anos na área de gestão e 
desenvolvimento de pessoas em empresas, escolas e clínica. Atualmente é autora da Coluna 
Educação da "Revista Super Vitrine" para brasileiros no Japão, Co-Fundadora e Coach do "5 
Passos Para", uma empresa de Coaching, Cursos e Consultorias online, Coach Vocacional de 
escolas de Ouro Fino e Jacutinga e ainda atende em clínica particular. 

Regina Lambert - 35-999393879 

Graduada em Letras e Pós-Graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica pelas 
Faculdades Asmec, Ouro Fino-MG, atuando há 11 anos em consultório. Atualmente, 
psicopedagoga Institucional e Clínica no Colégio N. Sra. do Rosário e em consultório particular. 



A seguir, os temas prévios que serão abordados nas 9 palestras no ano de 2018. Detalhes na 
descrição e nome das palestras poderão sofrer alteração para ajuste no momento da 
divulgação. 

TEMAS DA ÁREA DE PSICOLOGIA - Rachei Matos 

1) 

Felicidade: Aprenda 5 passos para ter uma vida mais feliz, segundo a Psicologia Positiva e o 
Coaching 

Público alvo: livre 

A ciência da felicidade, como é chamada hoje a Psicologia Positiva - que é uma das bases do 
Coaching - vem trazendo novas formas de trabalhar a saúde humana, promovendo 
comportamentos positivos, explorando as forças pessoais. aumentando seus aspectos 
positivos, focando na saúde e não só na doença mental e emocional. 

Neste encontro, você vai: 

• Aprender os 5 elementos chaves essenciais para o bem-estar; 
• 	Desmistificar crenças sobre o que traz felicidade; 
• Vivenciar exercícios práticos para identificar áreas da sua vida que precisam ser 

melhoradas e; 
• Planejar ações para fazer mudanças significativas para promover mais bem-estar na 

sua vida. 

2) 

A travessia do adolescente: como os pais podem aiudar o iovem de hole 

Público alvo: pais de adolescentes e educadores 

Nossa geração de adolescentes e jovens de hoje tem comportamentos e sonhos diferentes de 
outras gerações. Seus desafios de vida também estão em sintonia com as mudanças 
frenéticas da tecnologia. Ser, conviver e agir neste mundo requer novas habilidades e os pais 
tem papel fundamental neste apoio. Para você que ama seu filho e quer se conectar as suas 
necessidades de desenvolvimento atuais, venha participar de conversas sobre: 

• Quem é a geração de jovens de hoje 
• As consequências da tecnologia na vida do jovem: saúde X doença 
• Escolha da Profissão, vestibular e mercado de trabalho 

3) 

5 passos para alcançar suas metas em 2019 

Público alvo: livre 

Final de ano é tempo de fazer um balanço da vida e recomeçar novas metas para alcançar 
objetivos pessoais tão desejados. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade em traçar metas 
corretas e fazer o que precisa ser feito. Segundo pesquisas, apenas 41% das pessoas definem 
metas de vida a cada ano, mas somente 9,2% realmente colocam ações em prática. Neste 
encontro você aprenderá a: 

• Identificar áreas da sua vida que precisam de mudanças positivas; 
• Enfrentar seus medos; 
• Encontrar suas forças internas para planejar ações de transformação para um novo 

ciclo de vida. 



TEMAS DA ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA - Regina Lúcia Lambert Moreira 

1) 

Dificuldades de Aorendizaaem: como identificar e aair 

Objetivo: Urna reflexão sobre a identidade do professor contemporâneo, seu papel, seus 
desafios e seu poder frente a urna sociedade em transformação. Análise das atitudes e ações 
dos educadores diante das dificuldades de aprendizagem dos alunos. Com  muita clareza, um 
bate papo com os educadores sobre essas questões tendo como pano de fundo três 
indicativos: conhecer, identificar e encaminhar aos especialistas, crianças com dificuldades de 
aprendizagem. 

Público alvo: Professores e pais (corno os primeiros educadores) 

2) 

Psicopedagogia: novos tempos, novos cenários 

Objetivo: Inicialmente busca oferecer para os pais a conscientização para que venha despertar 
o debate e estimular para a motivação e consequente melhora das relações familiares e de 
integração entre eles e a comunidade escolar. 

Os pais precisam ser exemplo de vida, autoridade na família, colocando limites, uma 
necessidade indiscutível. 

Público alvo: Pais, visto que a maioria sente-se deslocada diante do ambiente escolar. 

3) 

Tema: "INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA PARA IDOSOS" 

Objetivo: Oferecer à população idosa um novo olhar para si mesmo e para a vida, 
proporcionando o resgate e o despertar de novas aprendizagens, superando dificuldades 
cognitivas, emocionais e sociais, visando a inserção do idoso à sociedade, incentivando-o a 
reintegrar sua vida, por meio de estímulos que despertem novamente seu desejo pelo saber. 

Público alvo: Idosos e familiares de idosos impossibilitados de comparecer. 



TEMAS DA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA 

1) 

Como a fonoaudiologia pode ajudar na Terceira Idade? 

2) 

Cuidados com a voz profissional 

3) 

A importância da respiração oral 


