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VADO EM Institut, a Campanha de Estimulo ao Cuidado
da SaOde Mentale Bem Ester, denominada
"Janeiro Branch", no Municipio de Dona Ings e
dg outras provid6ncias.

~-' A CAMAMA MUNICIPAL DE DONA INES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de
suas atribuig6es legais conferidas pda Lei Organica Municipal c/c o Regimento
Interno, submete a apreciagao do Plenirio o seguinte Projeto de Lei.

Art. I ' -- Fica institu(do, no Municipio de Dona Ings, Estado da Paraiba, no m6s de
janeiro, a Campanha de Estimulo ao Cuidado da SaOde Mentale Bem Estar denominada
'Janeiro Branch ', que sera dedicado a realizagao de a96es educativas para a promogao e
a difusio da saOde mental.

1- A campanha de que trata esta lei teri como simbolo um lago branch, devendo o
poder pablico promov6-la e participar de sua divulgagao mediante a utilizagao de
decoragao, na cor branca, nas sedes da administragao publica municipal, nos logradouros
pOblicos e nos monumentos.

11-- Para a realizaQao das ag6es educativas no imbito da campanha de que trata
esta lei, servo promovidas, no m6s de janeiro, palestras, semin6rios e cursos, em parceria
com entidades pOblicas e avis do Municipio.

Art. 2' - O "Janeiro Branco ', instituido por esta lei, passa a integrar o Calend6rio
Oficlalde Datas e Eventos do Municipio de Dona Ings.

Art. 3' --Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as
disposig6es em contr6rios.
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JUSTIFICATIVAS

O presente projeto de lei instituia Campanha de Estimulo ao Cuidado da SaOde Mentale
Bem Estar, denominada "Janeiro Branco" no imbito do Municipio de Dona Ings, Estado da
Paraiba. O referido projeto de lei pretende mobilizar a sociedade em favor da saOde mental. O
assunto ainda 6 pouco discutido pda sociedade, e atrav6s da Campanha de Estimulo ao Cuidado
da SaOde Mental "Janeiro Branch", com isto, pretendemos difundir e conscientizar a sociedade
donainesense acerca da importancia deste tema.

Os Objetivos da Campanha Janeiro Brando sio
lo- Inserir a temitica "SaOde Mental" na comunidade como um todol

2' - Promover entre as pessoas ag6es em SaOde Mentalque levem a ideia de que esta se
refere a qualidade de vida pessoale relacionaldos individuos, considerando os seguintes crit6rios
em especial: atitudes positivas em relagao a si pr6prio, crescimento pessoal, desenvolvimento e
auto realizagao, integragao e resposta emocional, autonomia e autodeterminagao. percepgao
apurada da realidade, dominio ambientale compet6ncia social;

3' - Despertar os variados profissionais existentes na sociedade para o fato de que seus
diferentes conhecimentos podem contribuir para a promogao e prevengao em SaOde Mentall

4o - Evidenciar a SaOde Mentalna media

5' - Provocar nas pessoas a reflexio de que inOmeras situag6es cotidianas vividas
individuais ds coletlvas -- possuem intima relagao com a condigao psico16gica e emocionaldos
individuos e que, portanto, investir em SaOde Menta16 responsabilidade de todos;

6' - Difundir um concerto ampliada de SaOde Mental coma um estado de equilibrio
emocional, combatendo a ideia equivocada de que a mesma este relacionada a aus6ncia de

'''transtorno mental.

O m6s de Janeiro este sendo o escolhido, devido ao fato de que em gerd, no inicio do ano
as pessoas estio predispostas a pensar sabre suas vedas em diversos aspectos, um "m6s
terap6utico" que nos convida a busca de planejamentos e mudangas em nossas vidas, a cor
branca foi escolhida pelo fato de ser a jungao de todas as cores, remetendo a ideia de que o
individuo para ter SaOde Mentalprecisa estar em harmonia em today as areas de sua vida. A16m
da jungao das cores, o branco 6 a cor sobre a qualpodemos jogar outras cores e colorir a nossa
maneira. remetendo ao entendimento de que 6 possivel"pintar" a vida de forma diferente.

Diante disso. e da relevincia do tema de conscientizar sobre a saOde mental, contamos
com o apoio dos nobres colegas para a aprovagao desta materia.
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