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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

O Vereador signatário, com base no art. 7º, inciso V, e art. 91, §1º, ambos do Regimento Interno,
apresenta Substitutivo ao Projeto de Lei do Legislativo nº 025/2019, de autoria do vereador Gilson
Antonio Haubert (MDB), que passa a ter a seguinte redação:

Ementa: Institui o movimento “Janeiro Branco – Mês da Saúde Mental” no Município de Carazinho

Art. 1º Fica Instituído o movimento “Janeiro Branco – Mês da Saúde Mental” no Município de
Carazinho, consistente em movimento voltado à reflexão e à conscientização sobre a importância e
cuidados com a saúde da mente. 

Art. 2º As ações relativas ao movimento “Janeiro Branco – Mês da Saúde Mental” serão realizadas
anualmente ao longo de todo o mês de Janeiro. 

Art. 3º São diretrizes do “Janeiro Branco – Mês da Saúde Mental”, a serem efetivadas por meio da
promoção de palestras, cursos, conferências, seminários, eventos, ações, apresentações, oficinas,
atividades e celebração 
I – capacitar a população para as questões relacionadas à Saúde Mental; 
II – ampliar a reflexão e o debate e promover ações integradas entre instituições públicas e
privadas abordando temas ligados à saúde mental;
III – incentivar o debate nas escolas, entre seus alunos, professores e pais, sobre a importância e
cuidados para se ter uma boa Saúde Mental; 
IV – incentivar à afixação e/ou distribuição de materiais pelas entidades públicas e privadas
destacando o tema sobre a importância da Saúde Mental. 

Art. 4° Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar o disposto nessa lei. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

De acordo com novo relatório da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) transtornos
mentais sejam responsáveis por mais de um terço do número total de incapacidades nas Américas,



os investimentos atuais estão muito abaixo do necessário para abordar sua carga para a saúde
pública. 
Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), o conceito de saúde é muito mais que a
simples ausência de doença, é um completo estado de bem-estar físico, mental e social e, dessa
forma, merece atenção em todas as suas vertentes. 
A saúde mental é um importante fator que possibilita o ajuste necessário para lidar com as
emoções positivas e negativas. Investir em estratégias que possibilitem o equilíbrio das funções
mentais é essencial para um convívio social mais saudável. 
Programas que buscam promover medidas preventivas e de informação, podem fazer toda a
diferença na vida das pessoas. Além de ser determinante para a estabilidade física, a saúde mental
está relacionada à qualidade da interação individual e coletiva. Por isso, ter conhecimento, buscar
uma vida saudável, é o caminho para uma saúde mental equilibrada.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17 de abril de 2019.

Gilson Antonio Haubert - MDB
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