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CAMARA MUNICIPAL DE JACA
PALACI0 DA LIBERDADE

PFtoJETO DE LEI
Disp6e sobre a implanta?ao de a?6es preventivas e de
conscientizag5o da depress5o infantil e na adolesc6ncia
no ambito da
provid6ncias.

Educag5o

Ivlunicipal,

e

d6

outras

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREi, USANDO DAS

ATRiBuieoEs QUE LHE SAO cONFERiDAs POR LEI, FAz
SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE
SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1° Fica instituida, por meio da presente lei, a criaeao de

programas de ag6es preventivas de conscientizagao da Depressao lnfantil e na Adolescencia
no ambito da Educagao Municipal, com os seguintes objetivos:

I -ampliar a informaeao e a conhecimento, aos pals de alunos,

sobre a depressao, suas causas, sintomas, meios de prevengao e tratamento;
11 - incentivar a busca pelo diagn6stico e tratamento dos

pacientes, atraves de atividades extracurriculares, como oficinas culturais, artes marciais,
entre outras direcionadas ao fortalecimento da autoestima e sociabilizagao;

Ill - combater a preconceito, atrav6s de atividades como as
citadas no inciso anterior, entre outras regulamentadas pelo Poder Executivo;

lv -capacitar os profissionais do Sisfema Unico de Sallde no
ambito municipal sobre o tema;

V -excelencia na prevengao e tratamento de depressao infantjl
e na adolescencia.

Paragrafo dnico. 0 Executivo Municipal podera nomear uma
equipe de profissionais vinculados ao tema e que integram o quadro de servidores da

Prefeitura

cjpal para coordenarem ag6es a ele relacionadas.
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Art. 2°
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formagao e/ou requalificaeao sabre o assunto, para lidarem adequadamente com as situag6es

que se apresentarem.

Pafagrafo tinico.

As escolas poderao fazer parcerias com

instituig6es publicas e/ou privadas para a promoeao de ae6es como oficinas, palestras,
workshops e outros instrumentos.

Art. 3° Cabers as instituig6es escolares promover encontros
com as familias para inseri-las no debate.

Art. 4° A implantaeao e as despesas decorrentes da execugao
desta lei correrao por conta de dotag6es ongamentarias destinadas a Secretaria Municipal de

Educagao, suplementadas se necessario.

Art. 5° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicaeao.

Vereador - PSC
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

Este projeto de lei visa combater urn problema que tern se

tornado cada vez mais evidente em nossa sociedade: a depressao e o suicidio entre jovens e
adolescentes, especialmente os do Ensino M6dio. Em funeao disto, e importante que se inicie
urn trabalho preventivo ja no Ensino Fundamental 11.

Depressao e urn disturbio caracterizado principalmente pela

latente tristeza e desanimo para atividades rotineiras ou que deveriam propiciar prazer. No

caso de criangas, pode ser observada atraves do desanimo em brincar, socializar, alimentarse, facil irritagao e ate agressividade.

Anedonia 6 a perda da capacidade de sentir prazer, sintoma

pr6prio do estado de pessoas que apresentam quadro depressivo.
Em crianeas e adolescentes, muitas vezes tais disttlrbios sao
associados ao que os pais chamam de "fase" pela idade, quando em verdade e sinal de uma
doenga grave que requer tratamento especifico.
Segundo Von During, "As crianeas deprimidas nao podem rir.
E uma crianea que nao ri nem pode brincar nem brigar; e uma crianga enferma (...). As

criancas deprimidas sao timidas, fogem da companhia dos demais, nao jogam, nao tern
confianga em si mesmas, o que pode leva-Ias inclusive ao suicidio (p. 31, POLAINO,1988)".

Nao par acaso, fen6menos digitais como o famigerado jogo
"Baleia Azul", que causou grande preocupaeao entre as famflias brasileiras, ganham fonga
entre os mais jovens, que encontram na automutila?ao uma forma de pedjr socorro.

Por esta razao, o presente projeto busca a ampla divulgagao
nas creches e escolas municipais, atrav6s de profissionais da sailde e/ou educadores
capacitados sobre a depressao infantil e na adolescencia.

#]Tc°|8:TF#. a n. .dole.edncfa no dmRAo d. Educ.clo NunicipeL ® di outm

nos momentos de "fase" das criangas e jovens, atividades estas nao competitivas, que

despertam o interesse de se valorizar, de se encontrar com aspectos da valorizagao de si
mesmo, e do conviver social e familiar, com discjplina, respeito e interatividades.

As criangas e jovens sao o futuro da na?ao, mas temos que
pensar neles no presente.
Assim sendo, em prol do fortalecimento das familias e da nossa

sociedade, pedimos aos ilustres vereadores desta Casa a aprovacao do presente projeto, pelo
que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de
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c`arei,13 de maio de 2019.
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