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Cámara Municipal de

PROJETO DE LEI N9 OOLI2OaO,DE27 DEJANEIRO 2020.

TNSTITUI A cAMPANHA DE esrímuIo Io
CUIDADo oa sIÚoe MENTAL E BEM-EsTAR,
DEI{OMINADA JANEIRO BRANco, I{o ÂMelro
DO MUNIcIPIo DE BARREIRÂS, E oÁ ournes
pRovroÊrcns.

a cÂmlnn MUNlcrpAL DE BARREIRAS, EsrADo DA BAHIA, No uso DE
suAs ATRtBUtçÕes leelrs E REGIMENTAIS:

APROVA:

Art. ío Fica instituída, no Município de Barreiras Bahia, a Campanha de Estímulo
ao Cuidado da Saúde Mental e Bem-Estar, denominada Janeiro Branco, com o
objetivo de sensibilizar a populaçáo quanto à importância da prevençáo à
depressão e à ansiedade.

Art. 20 Durante o mês de janeiro de cada ano, a Campanha Janeiro Branco,
mediante organização e participação voluntária de profissionais da saúde, além
de artistas, comunicadores e da popula@o interessada, irá:

| - Divulgar:

a) A importância de que cada cidadão reflita sobre sua saúde mental e saúde
emocional, sobre condições emocionais, sobre sua qualidade de vida e sobre a
qualidade emocional de suas relações;

b) Açoes de saúde que assegurem a prevenÉo, a detecção e o trat;amento da
depressão e ansiedade;

ll - lncentivar ações que destaquem a cor branca, que simboliza a Campanha.
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Art. 30 A Campanha de Estímulo ao Cuidado da Saúde Mental e Bem-Estar,

denominada Janeiro Branco, que será comemorada durante todo o citado mês,

passa a integrar o calendário oficial de Eventos do Município de Barreiras-

AÉ. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões, 27 de ianeiro de 2020

MACEDO RAMOS

- PSDB
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JUSTIFICATIVA

Janeiro é o mês que fazemos referência a saúde mental, nessa campanha e
levado as pessoas a se conscientizarem sobre a necessidade de cuidar de sua

mente, de sua saúde emocional, a rever como estáo vivendo seus
relacionamentos interpessoais, a pensar sobre o sentido e o propósito da vida,

seus comportamentos. Sabemos que uma mente saudável pode refletir em um

corpo saudável também, sabemos também que muitos sofrimentos e dores
podem ser evitadas.

Segundo a Organizaçáo Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas
sofrem de depressão em todo o mundo, um transtorno mental frequente que
afeta todas as faixas etárias, de qualquer raça, etnia ou classe social. A doença é
a principal causa de incapacidade e é irauta de destaque quando se fala em
saúde da mente.

Cada pessoa pode buscar meios de cuidar da própria saúde mental, seja
fazendo terapia (há serviços gratuitos) ou atividades que proporcionem bem-
estar. A apresentação desse Projeto de Lei nesse sentido também é parte
importante a Íim de promover uma cultura da boa saúde da mentê.

Sala das sessões, 27,deianeiro de2020.

MACEDO RAMOS

EREADOR - PSDB
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