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INDICA  AO  EXCELENTÍSSIMO  SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO, MAURO MENDES,
COM CÓPIAS AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
SECRETÁRIO  DE  ESTADO  CHEFE  DA  CASA
C I V I L ,  M A U R O  C A R V A L H O ,  E  A O
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE
ESTADO DE SAÚDE, GILBERTO FIGUEIREDO,
A NECESSIDADE DE INTENSIFICAR JUNTO AO
G O V E R N O  E  B A N C A D A  F E D E R A L  A
LIBERAÇÃO  DE  MAIS  RECURSOS  PARA  O
ESTADO DE MATO GROSSO E  MUNICÍPIOS,
PARA  IMPLEMENTAÇÃO  DE  AÇÕES  E
SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL A POPULAÇÃO.

        Nos termos do artigo 160 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado o presente expediente legislativo as autoridades supracitadas, por
meio da qual aponto e indico a necessidade de intensificar junto ao Governo e Bancada Federal a liberação
de mais recursos para o estado de Mato Grosso e municípios, para implementação das seguintes ações e
serviços na área da saúde mental da população:

Implantação imediata de CAPS, ambulatórios de saúde mental (que hoje só contemplam 5 municípios),1.
aumento das equipes de saúde da família, residências terapêuticas no interior do Estado e unidades de
pronto atendimento (que hoje só atendem 7 municípios);
Implantação de CAPS tipo III (24 horas);2.
Equipes de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa, maiores de 183.
anos, com transtorno mental em conflito com a Lei.
Terapias virtuais gratuitas em convênio com as Universidades que já vem promovendo esse benefício4.
para a população, mas que precisam ser ampliados.

JUSTIFICATIVA

        A presente Indicação é oriunda das informações fornecidas pela Secretaria de Estado de Saúde em
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resposta ao Requerimento Nº 195/2020 de minha autoria, bem como do aumento do número de pessoas
com transtorno emocional decorrente das inseguranças econômicas, preocupações com o futuro e com a
saúde, agravadas com a pandemia da Covid 19.

        No último dia 6 de abril, a Lei nº 10.216 de 2001, conhecida como Reforma Psiquiátrica no Brasil,
completou 20 anos de vigência. Ela dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Essa lei objetiva a criação de
Centros de Atenção Psicossocial dos serviços de residência terapêutica, dos ambulatórios de saúde mental,
com ressocialização, arte terapia, cultura, sem o isolamento social dos manicômios com seus tratamentos
violentos e arcaicos, sem medicalização da vida. É direito constitucional do cidadão, e dever do Estado à
saúde pública.

        Na contramão do que aconteceu nesses últimos anos, caminhamos mais rapidamente para
concretizarmos novas conquistas com o Plano Estadual de Saúde Mental para a Gestão 2019/2022 da
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Contudo, com essa pandemia os casos se agravaram e
essas ações demandam maior agilidade face a insegurança, o medo, e a fome que transformou o Brasil em
um país de miseráveis e nos remete a um maior acolhimento psicológico.

        Por essas razões conclamo meus nobres Pares, a Comissão de Saúde desta Casa de Leis, para que
juntos com o Governo do Estado, possamos pensar soluções mais rápidas e efetivas ao alcance da
população e pela aprovação da presente Indicação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Abril de 2021

 

João Batista
Deputado Estadual
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