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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDAI)E

PROJE 0 DE LEI

DISP6E    SOBRE   A   INSTITulcAO    DA   "SEMANA

IvluNICIPAL  DE  CONSCIENTIZACAO,  PREVENCAO

E    COIVIBATE   A   DEPRESSAO",    E    DA   OuTRAS

PROVIDENCIAS.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO

DAS   ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS

POR  LEI,   FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA    A

SEGUINTE  LEI:

Art.    1°   Fica    instituido    no   ambito   do   municipio   de

Jacarei,    a    "Semana    Municipal    de    Conscientizagao,    Prevengao    e    Combate    a

Depressao",  que  se  realizara  anualmente,  na  semana  que  compreende  o  dia  15  de

setembro.

Pafagrafo      tlnico.           A     "Semana      Municipal      de

Conscientizagao,  Prevengao  e  Combate a  Depressao"  integrara  o calendario  oficial  de

eventos do municipio, a partir da vigencia desta lei.

Art.  2° 0 evento a que alude o "caput" do art.1° estara

representado por urn simbolo correspondente a "urn lago na cor amarela".

Art.  3°  0 evento  reportado no art.  1° desta  lei,  tern por

objetivo  dar  amplo  destaque  e  publicidade  sobre  quest6es  relativas  a  depressao,  e

tamb6m   a   reflexao   e   a   conscientiza?ao   da   sociedade   de   modo   geral,   visando

:::nogr:lalmentebuscaralternatlvasparaajudaraspessoaseminimizar#
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I   -   ampliar   informagao,   divulgagao   e   conhecimento

sobre a depressao, suas causas, sintomas, meios de prevengao e tratamento;

11  -  incentivar a  busca  pelo  djagn6stico  e  o  tratamento

dos pacientes;

Ill  - implantar politicas  e  ag6es  destlnadas  a  combater

referida doen?a,  bern como o preconceito e tabus relacionados ao tema;

lv   -   promover   palestras   e   seminarios   djrigidos   a

populagao, aos profissionais da saade, aos professores e aos alunos da rede municipal

de ensino, em conjunto ou separadamente;

V   -   estimular   a   capacita9ao   dos   profissionais   do

Sistema  Unico de Saude do municipio sobre a depressao e suas consequencias;

Vl   -   aprimorar   as   ag6es   e   politicas   destinadas   a

orientagao, prevengao e o tratamento da depressao na infancia e na adolescencia;

Vll  - fomentar  e  estimular  o  surgimento  de  projetos  e

programas, para auxiliar o combate a doen?a em tela;

Vlll   -   criar   ou   fortalecer   os   canais   de   atendimento

pessoal aqueles municipes acometidos pela depressao; e
;t-.-.

PRACADOSTRESPODERES,74      -CEP`12327-901       -CAIXAPOSTAL228      -TEL       (012)39552200      -FAX    (012)39517808
site    wwwcamaraiacarei.sp  gov   br



Paragrafo   tlnico.      Para   a   execugao   dos   objetivos

relacionados     nos     incisos     antecedentes     e     outros     dispositivos     posteriormente

relacionados   ao   assunto,    serao   desenvolvidas   a?6es    integradas   com   o    Poder

Legislativo, com a sociedade civil, entidades e empresas locais.

Art.     5°     Os     resultados     das     ae6es     especificas

executadas  no  transcorrer  do  ano  serao  apresentados  oportunamente  na  Semana

Municipal de Conscientizagao,  Preveneao e Combate a Depressao.

Art. 6° 0  Poder Executivo Municipal  nomeafa comissao

para  consecugao  dos  objetivos  almejados  na  presente  lei,  com  o  apoio  do  Legislativo

Municipal e entjdades da cidade,  se pertinente.

Art.   7°   Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de   sua

Camara Municipal de Jacarei,10 de agosto de 2021.

publicagao.

AUTOR: VEREADOR HERNANI BARRETO
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARHi - SP
PALACI0 DA LIBERDADE

PROuETO DE  LEI -DISP6E SOBRE A INSTITUICAO DA "SEMANA MUNICIPAL DE
CONSCIENTIZACAO.  PREVENCAO  E  COMBATE  A  DEPRESSAO".  E  DA  OUTRAS

JUSTIFICATIVA

PROVIDENCIAS -FOLHA 04.

Primeiramente,  antes de  enumerar o escopo do presente

projeto,  que  prop6e  a  instituigao  da  "Semana  Municipal  de  Conscientizagao,  Prevengao

e   Combate   a   Depressao",   importante   ressaltar  alguns   pontos   relevantes   acerca  da

depressao  e  seus  reflexos,  especialmente  por  este  tema  ter  sido  uma  das  principals

bandeiras defendidas por este vereador,  nas eleie6es de 2020.  (v/.de material ANEXO)

Conforme  ampla  definigao,  a  depressao  e  uma  doenga

psiquiatrica cr6nica e recorrente,  que  produz uma alteragao do humor,  caracterizada  por

uma tristeza  profunda sem fim,  associada a sentimentos de dor,  amargura, desencanto,

desesperanga,  baixa autoestima e culpa, assim como a disttlrbios do sono e do apetite.

Nos diagn6sticos de depressaot a tristeza nao da tfeguas,

mesmo que nao haja uma causa aparente.  0 humor permanece deprimido praticamente

o   tempo  todo,   por  dias   e   dias   seguidos.   Desaparece   o   interesse   pelas   atividades

cotidianas   que   antes   davam   satisfagao   e   prazer,   propiciando   que   a   pessoa   nesta

situagao  nao tenha  perspectivas  de  que  algo  possa  ser feio  para  que  seu  quadro  seja

revertido,

A depressao 6 uma doen?a incapacitante que atinge mais

de  300  milh6es  de  pessoas  no  mundo,  classificando-se  nos  graus  leves,  moderados  e

graves,  atingindo,  tambem,  crianeas  e  adolescentes.  Por  isso,  nos  altimos  tempos  tern

sido denominada como a "doenga do seculo".

Alem do estado deprimido e do desinteresse de  realizar a

maioria das atividades (anedonia), sao sintomas da depressao: =±
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CAMARA MUNICIPAL DH JACAREf - SP
pALAclo DA LIBnRDADE

PROJETO DE  LEI -DISP6E SOBRE A INSTITUICAO DA "SEMANA MUNICIPAL DE
COwSCIENTIZACAO.  PREVENCAO  E  COMBATE A  DEPRESSAO".  E  DA OUTRAS
PROVIDENCIAS -FOLHA 05.

1.   Alteragao   do    peso    (perda   ou    ganho    de    p

intenclonal);

2.    Disti]rbio  do sono;

3.    Problemas psicomotores;

4.   Fadiga ou perda de energia constante;

5.    Culpa excessiva;

6.    Dificuldade de concentragao;

7.    Ideias suicidas;

8.   Baixa autoestima; e

9.   Alteragao da  libido.

Nesta esteira, 6 certo que a depressao e uma doenga que

exige acompanhamento medico sistematico e deve ser olhada de maneira especial pelo

Poder Ptlblico.

Os     quadros     leves     costumam     responder    bern     ao

tratamento  psicoterapico,  ja  os  quadros  graves  e  com  reflexo  negativo  sobre  a  vida

afetiva,  familiar e  profissional  e  em  sociedade,  necessitam  de  urn  respaldo  profissional

mais abrangente.

Ha  evidencias  de  que  a  atividade  fisica  associada  aos

tratamentos  farmacol6gicos  e   psicoterapicos  representa  urn  recurso  importante  para

reverter o quadro de depressao,  por isso a imporfencia do envolvimento de todos.

Antes de  conclulr,  conveniente  observar que  a  depressao

6  uma  doenga  e  deve  ser  tratada,  nao  sendo  sinal  de  loucura,  nem  preguica  e  muito

menos  irresponsabilidade  ou  "frescura",  podendo  seu  agravamento  levar  a  morte  por

suicidio ou por motivos decorrentes de suas consequencias.
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infelizmente    por    incompreensao,    desconhecimento,    e    ate    mesmo    ignorancia,    a

depressao   nao  tern  merecido   a   atengao   necessaria   por   uma   pequena   parcela   das

pessoas,  refletindo  negativamente  em  desfavor  daqueles  que  necessitam  de  ajuda  e

tratamento.

Nos  dltimos  anos,  o  tratamento,  bern  como  o  combate  a

depressao  tern  merecido  atengao  de  muitas  entidades,  empresas  e  6rgaos  pdblicos,

contudo,   tratando~se  de  doenea   silenciosa,   que   atinge   indiscriminadamente   adultos,

adolescentes e crianeas, seu crescimento 6 galopante e carece de ag6es especificas.

Ademais, corroborando com todos os fatores negativos da

doenea,  reconhece-se que desde a deflagraeao da "pandemia" (COVID-19) que assola o

mundo,    a    depressao    vein    se    revelando    incontrolavel,    trazendo    consequencias

catastr6ficas.  Assim,  obviamente,  desnecessario se faz enumerar qualquer causa  para

evolugao da depressao nesta oportunidade.

Em decorrencia do que foi brevemente exposto,  busca-se

por  meio  da  propositura  apresentada,   primeiramente  consolidar  a  discussao  sobre  a

depressao,   que   sabidamente   afeta   milhares   de   pessoas   de   forma   indiscrjminada,

notadamente em nosso municipio.

Na mesma  linha,  o projeto de lei objetiva tanto na Semana

Municipal  de  Conscientizagao,  Preven?ao  e  Combate  a  Depressao,  como  no  curso  de

cada  ano,   consolidar  e  fortalecer  ag6es  e  politicas  pdblicas  destinadas  a  ampliar  o

conhecimento sobre a doenga, suas causas e tratamentos,  bern como a capacitagao de

profissionais, o aprimoramento dos canals de atendimento, dentre outros.
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que  todos  os  municipes  acometidos  pela  depressao  recebam  a  atengao  necessaria,  e

por consequencia a redugao drastica dos efeitos a doenga.

Por isso,  considerando a  relevancia  do tema abordado no

presente  projeto  de  lei,  ddvida  nao  ha  de  que  o  mesmo  trara  inumeros  beneficios  a

cidade e principalmente sinal de amor ao pr6ximo e atengao para como o ser humano.

Considerando  os  pontos  relacionados,  esperamos  contar

com  o  apoio e aprovagao dos  nobres  pares  a  proposigao,  antecipando que futuramente

este vereador se prop6e a contribuir com  o Poder Ptlblico,  apresentando oportunamente

indicagao  de   programa/projeto  a  ser  implementado  no  municipio,   que   ha  anos  vein

sendo  formatado  e  idealizado,   o  qual  denominamos  "Projeto  Vfrgula",   pois  e  o  que

muitas  vezes  necessitamos  para  prosseguir  nossa  vida  e  continuar  nossa  hist6ria,  nao

encarando os desafios e dificuldades como urn "ponto final".

Por    fim,    agradecendo    a    atengao    dispensada    pelos

Senhores Vereadores, subscrevemos.

Camara Municipal de Jacarei,10 de agosto de 2021.
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