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Nos termos da Lei Estadual de nº. 10.825/2019, conjugada com o Art. 447, da Resolução n.º 677, de 20 de
dezembro de 2006 – que trata do Regimento Interno da Assembleia Legislativa – solicitamos a Vossa
Excelência a instituição de uma Câmara Setorial Temática, com a finalidade de promover levantamentos
técnicos, estudos, pesquisas, análises e acompanhamentos preventivos para evitar a depressão de
alunos, professores e colaboradores nas escolas públicas, visando à sistematização dos
conhecimentos a serem construídos para subsidiar a formação de um programa de desenvolvimento
médico para esse fim, em Mato Grosso, Brasil.

Requer ainda, prazo de ação e vigência da Câmara Setorial Temática para conclusão dos trabalhos em 180
(cento e oitenta) dias, contados da data de sua instalação, podendo ser prorrogada por igual período.

Dessa forma, requer que todas as despesas para contratação de serviços especializados para auxiliar a
concretização dos trabalhos e outras despesas necessárias sejam pagos com verbas do orçamento próprio e
anual da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que desde já, requer aprovação do plenário
para esse fim, determinando a quem de direito abrir rubrica orçamentaria especial ou usar as existentes com
esta finalidade.

Por esses motivos solicitamos aos Excelentíssimos Senhores Deputados sua aprovação nos termos
requerido.

Por fim, requer a nomeação para presidir os trabalhos da CST, por ato da Mesa Diretora, com a seguinte
composição (os currículos serão juntados oportunamente):

COMO MEMBROS TITULARES:

Presidente – JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO – Advogado e produtor rural

Relator –  MICHELE BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA

Membro – FERNANDA ZANATA – Psicóloga

Membro – HELLEN CAROLINE BORBONES NERY BUCAIR  – Advogada
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Membro – ANA BEATRYCE SILVEIRA DOS SANTOS

Membro – GEANDRE BUCAIR – Advogado

COMO MEMBROS SUPLENTES:

Presidente:  PEDRO IVO SILVA SANTOS – Advogado

Relator: CLÉLIA ELIZA REZENDE DE LACERDA – Psicóloga.

Membro: VALDEIR DA SILVA ORTIZ

Membro: GABRIEL JOSE GONÇALVES DE PAULA

Membro: STEFANY YONE DO CARMO SILVEIRA 

JUSTIFICATIVA

A instalação desta Câmara Setorial Temática é uma solicitação de iniciativa popular realizada por Discentes
da Turma do 1º semestre de gestão pública e Docente HELLEN CAROLINE ORDONES BUCAIR, do
Instituto Federal de Mato grosso – IFMT, Campos Várzea Grande-MT, que em nossos últimos encontros deu
a oportunidade de seus entendimentos dizendo da importância política e pelas convicções de agora e ainda
atual o tema, para hoje.

Esse é o foco dessa iniciativa promover uma campanha para elaborar uma Lei de Iniciativa Popular e na
propositura alertar para o fato de que a depressão é na realidade uma ampla família de doenças existentes
em Mato Groso e no Mundo, por isso é denominada Síndrome. Conhecida como o “mal do século”, ela
atinge mais de 320 milhões de pessoas de todas as idades no mundo (OMS) e no Brasil a estimativa é que
11 milhões sejam afetadas pela doença.

Apesar do alto índice e de sua crescente incidência na sociedade moderna, a depressão ainda é uma
síndrome muito mistificada entre os brasileiros e relacionada com inverdades como: frescura, fraqueza e falta
de Deus. O Estado não pode se furtar da responsabilidade em relação à saúde pública e tem o dever de
prevenir e conscientizar em relação a esta doença que tanto desencadeia sofrimento, incapacita a pessoa de
sentir prazer e a faz perder a vontade de viver, podendo levar ao suicídio.

O desconhecimento acerca da doença leva o indivíduo a padecer duplamente, pois demoram a buscar
auxílio médico específico e ficam sofrendo com os sintomas sem o tratamento necessário e, também, por
preconceitos da população que julgam, muitas vezes, que a pessoa doente não reage porque não quer ou
por fraqueza de caráter. As causas da síndrome da depressão podem ser genéticas ou por fatores
ambientais e podem ser engatilhadas por eventos diversos e por falhas neurais.

Está presente na literatura médica e científica mundial que, a depressão também incita alterações
fisiológicas no corpo, sendo porta de entrada para outras doenças. Pessoas acometidas por depressão
podem, além da sensação de infelicidade crônica e prostração, apresentar baixas no sistema de imunológico
e maiores episódios de problemas inflamatórios e infecciosos. A depressão, dependendo da gravidade, pode
desencadear, também, doenças cardiovasculares, Ataque cardíaco, AVC e hipertensão.

O tratamento correto pode combater de forma eficaz a doença e amenizar os sintomas, por isso, é

2



Requerimento - x7ll4kqj

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

importante a instituição de uma política de diagnóstico, prevenção e tratamento da depressão. Verifica-se,
portanto, a importância do desenvolvimento de políticas que difundem a informação, dê acesso ao
diagnóstico e ao tratamento da síndrome. A população tem o direito de ter acesso ao tratamento terapêutico,
médico e/ou medicamentos que possam lhe trazer o equilíbrio, a sanidade e a felicidade.

Isto posto, demonstrada a importância do presente matéria, pede o apoio dos pares para sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Setembro de 2019

 

Oscar Bezerra
Deputado Estadual

 

Faissal
Deputado Estadual
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