
ESTADO DE GOIÁS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 5/21 SR, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2021

Documento assinado digitalmente conformeMP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil

Praça Rui Barbosa nº 70 – Centro – Fone: (61) 3631-1772 – CEP: 73.801-220 – Formosa-GO
www.formosa.go.leg.br simoneribeiro@camaraformosa.go.gov.br [1]

Institui a campanha “Janeiro Branco”, no
município de Formosa.

Autoria: Vera. Simone Ribeiro.

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA aprova:

Art. 1º Fica instituído no município de Formosa a campanha “Janeiro Branco”,
dedicada à promoção da saúde mental, a fim de chamar a atenção dos indivíduos e das
instituições sociais para os universos mentais, emocionais, sentimentais, comportamentais e
subjetivos dos seres humanos.

Art. 2º Nos meses de janeiro serão realizadas campanhas municipais de
conscientização da população sobre a saúde mental e emocional, que abordarão a promoção de
hábitos e ambientes saudáveis e a prevenção de doenças psiquiátricas, com enfoque especial à
prevenção da dependência química e do suicídio.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Formosa, 4 de fevereiro de 2021.

┌

Vereador

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei Ordinária de minha autoria tem por finalidade fazer do mês de
janeiro o marco atemporal estratégico para que todas as pessoas reflitam, debatam e
planejem ações em prol da saúde mental e da felicidade em suas vidas. Porque, no primeiro
mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas estão mais propensas a pensarem
em suas vidas, em suas relações sociais, em suas condições de existência, em suas emoções e
em seus sentidos existenciais. E, como em uma “folha ou em uma tela em branco”, todas as
pessoas podem ser inspiradas a escreverem ou a reescreverem as suas próprias histórias de
vida. O Janeiro Branco é uma campanha ao estilo da Campanha Outubro Rosa e da Campanha
Novembro Azul. O seu objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e
necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições
humanas. Uma humanidade mais saudável pressupõe um cultura da Saúde Mental no mundo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a pandemia interrompeu serviços
essenciais de Saúde Mental em 93% dos países do mundo e, ao mesmo tempo, intensificou a
procura por esses mesmos serviços. No Brasil — país que já é um dos recordistas mundiais em
relação à depressão, à ansiedade e a números absolutos de suicídios —, a primeira fase de
uma pesquisa realizada no final de 2020 pelo Ministério da Saúde detectou ansiedade em
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86,5% dos indivíduos pesquisados, transtorno de estresse pós-traumático em 45,5% e
depressão grave em 16% dos participantes do estudo.

Ante o exposto, peço aos pares a aprovação desta matéria.
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