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PROPOSIÇÃO Nº. 073/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

A prevenção e promoção da saúde estão previstas na Constituição de 1988, que também 

considera o ambiente escolar como um lugar propício para estas ações, principalmente nos 

aspectos que envolvem a saúde mental. Acredita-se que no Brasil o número de crianças e 

adolescentes que enfrentam transtornos mentais pode chegar em até 20%, dependendo da 

região do país. Com a pandemia, os casos de ansiedade e demais desequilíbrios emocionais na 

infância aumentaram. 

Paralelo a isso, com a universalização da educação básica no Brasil, a escola se tornou o 

espaço em que crianças e adolescentes passam a maior parte dos seus dias. É neste ambiente 

que eles aprendem não somente matemática, português e ciências, mas também habilidades 

sócio comportamentais que usarão ao longo da vida. Neste sentido, a aprendizagem e o 

comportamento não podem ser dissociados da saúde mental, que tampouco deve ser vista 

como algo separado da saúde física. Nessa perspectiva o processo de acolhimento é essencial 

para vencer o estigma relacionado à saúde mental.  

Vemos que o primeiro passo é criar um espaço de troca de experiências entre estudantes 

e profissionais atuantes no campo da saúde mental, para que o estudante não se sinta diferente 

dos demais por experienciar algum quadro de desequilíbrio emocional.  

Desse modo, diante das dificuldades das escolas municipais em realizar uma 

determinada ação de educação mental, avistamos que o desenvolvimento de um projeto ação 

de Educação Mental poderia ser uma alternativa de políticas públicas que poderia ser realizado 

pela secretaria de educação juntamente com o centro de apoio psicossocial (CAPS) a fim de 

contemplar a comunidade escolar nos aspectos da própria informação, como também de 

proporcionar aos estudantes confiança para procurar ajuda nos encaminhamentos necessários 

para o início do processo de diagnóstico e possível tratamento. 

Visando um investimento relevante no bem-estar físico e psíquico dos estudantes, como 

também objetivando proteger e guardar nossas crianças que em eventual situação, necessitem 
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de atendimentos, requeiro que depois de obedecidas as normas regimentais desta douta Casa 

de Leis e com a aprovação do Plenário, a Mesa Executiva da Câmara envie expediente a 

Excelentíssima Senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, 

e ao Secretário de Educação senhor Jeferson Felgueiras, propondo a realização de um Projeto 

Ação de Educação Mental nas escolas do município de Abaetetuba. Que da decisão da Casa se 

dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso Município.  

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 28 de março 

de 2022. 

 

Ezequiel das Campanhas 
VEREADOR – PV 

 


