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PROJETO DE LEI Nº. 005/2022. 
 
 

INSTITUI A SEMANA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL NO 

ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA APROVA E A PREFEITA DE 

ABAETETUBA SANCIONA A SEGUINTE LEI. 

 Art. 1° A Semana Municipal de atençãoà saúde mental, dar-se-á anualmente na 

quarta semana do mês de janeiro, fazendo parte da Campanha Nacional Janeiro 

Branco,devendo ser amplamente divulgada. 

Art. 2° Durante a referida semana, serão desenvolvidas ações para conscientização da 

população acerca da prevenção da saúde mental com ênfase principalmente, 

àpromoção e manutençãoda saúde da populaçãoa partir do nível de conscientização 

dacomunidade envolvida. Assim como buscar meios de detectar pessoas em risco de 

desenvolvimentode transtornos mentaisem etapasprecoces, antes de sua manifestação 

inicial, a detecção precoce dos transtornos mentaisaumentaria a probabilidade de 

intervenção precoce, diminuindo assim o risco de uma evolução crônica.Essas ações 

serãoorientadas para indivíduos, famílias, escolasou outros setores da comunidade em 

geral. 

Parágrafo único. A Semana Municipal de Atenção à Saúde Mental objetiva a cima de 

tudo a valorização da Vida e consequentemente a Prevenção do Suicídio, tem como 

diretrizes: 

I — Conscientizar a população sobre os fatores de risco para o comportamento suicida 

e orientar para o tratamento adequado dos transtornos mentais,utilizando veículos de 

comunicação de grande acesso à população; 
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II — Promover o encontro com especialistas na área para debater o assunto; alertando 

para os principais fatores de risco para o suicídio: 

• história de tentativa de suicídio; 

• transtorno mental. 

III — Elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, capacitando 

servidores públicos para lidar com pessoas que possam ter pensamentos suicidas. 

IV –Fazer um trabalho especifico sobre a Saúde Mental junto aos servidores públicos 

municipais.  

Art. 3° A semana ora instituída passará a constar no Calendário Oficial de Eventos da 

Cidade e será promovida e divulgada pela Coordenação de Saúde Mental do 

Município. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Abaetetuba/PA, 22 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Jô Dias 

VEREADORA-PSDB 
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JUSTIFICATIVA 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores,  
 

O presente Projeto de Lei visa o conhecimento das doenças mentais, suas 

características, prevenção, combate e tratamento, de modo que a instituição dessa 

semana implicará na atenção dos cidadãos a esse problema que atinge pessoas das 

diferentes faixas etária, desde pessoas idosas à adolescentes e jovens, esses últimos 

são acometidos em intensidade alarmante nos últimos tempos.  

Este projeto nasce com o intuito de combater o preconceito ainda muito presente 

entre pessoas que não tem conhecimento das causas e efeitos das doenças mentais, 

bem como, orientar pessoas que se encontram nessa situação e que por algum motivo 

não identificaram o problema. As doenças que acometem a mente humana atacam tão 

sorrateiramente, que a maioria dos que sofrem dela nem percebem que estão doentes. 

As últimas estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), apontam que 

apenas no ano de 2020 doenças como a ansiedade e a depressão afetaram mais de 

350 milhões de pessoas, cinco milhões só no Brasil, sendo que 21% dos jovens entre 

14 e 25 anos têm sintomas indicativos de alguma delas. Entre as mulheres, a 

proporção é de 28%, segundo dados do 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, 

realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a maioria nem sabe que 

está doente. Chamada de Doença da Alma, tais doenças carregam estigmas como o 

preconceito com os transtornos mentais, a dificuldade de interpretar os sintomas, e isso 

faz com que a pessoa demore à buscar ajuda, obtenha um diagnóstico e o tratamento 

adequado. 
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A proposta de fazer na última semana de janeiro, se dá pelo fato de o Brasil já 

ter aderido nesse mês a Campanha Janeiro Branco, que objetiva chamar a atenção da 

humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e 

Emocional das pessoas e das instituições humanas. A ideia é no primeiro mês do ano, 

em termos simbólicos e culturais, nos quais as pessoas estão mais propensas a 

pensarem em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, 

em suas emoções e em seus sentidos existenciais, voltarem seus olhares para as 

questões que envolvam a mente humana e suas mazelas. 

Assim, entendemos ser esta semana a mais importante para realizar as 

atividades. A ideia é que durante a referida semana, ocorra palestras, debates, 

distribuição de panfletos com explicações básicas a respeito das doenças mentais, 

procurando atingir o maior número de pessoas em nosso município, independente de 

idade ou nível de escolaridade ou social. Sugere-se aliar a esta semana o envolvimento 

de instituições de ensino em todos os níveis de escolaridade, unidades de saúde, 

associações de bairros, Secretaria da Saúde, bem como, as demais secretarias de 

governo municipal, além da comunidade em geral. Também as empresas privadas, 

poderão proporcionar aos seus empregados palestras, discussões e demais eventos 

acerca do referido problema. 

Pelo exposto, a de se considerar que o projeto é de extrema relevância para 

toda a sociedade. Certo de poder contar com a compreensão desta Casa Legislativa 

nossos protestos de estima e consideração. 

 
Abaetetuba/PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 
____________________ 

Jô Dias 
VEREADORA-PSDB 


