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PARECER N"

EMENTA

AUTOR:

EMENDA:

0225/2021 o s N" 0206/2021

Referente ao Projeto de Lei (PL) no 358/2021 Mensagem no

61/2021, que "lnstitui no âmbito do Estado de Mato Grosso o

Programa SER CRIANÇA e dá outras providências".

PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

01 e 02.

RELAToR (A): DEpurADo (A) ,Í§À,* b,*,§(t

I - RELATÓRIO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela

Secretaria de Serviços Legislativos, por meio do Processo n" 560/2021,

Protocolo n' 4730/2021, lido na 25" Sessão Ordinária (9/05/2021), de

acordo com o Projeto de Lei (PL) n" 358/2021 - Mensagem no 61 /2021,

de autoria do PODER EXECUTIVO ESTADUAL, que "lnstitui no âmbito

do Estado de Mato Grosso o Programa SER CRIANÇA e dá outras

providências".

Foi apresentado em 19/05/2021, o requerimento de

DISPENSA DE PAUTA, de autoria das Lideranças Partidárias, tendo em

vista a permissibilidade prevista no aÉigo 13 do Regimento Interno da

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Em 25/05/2021, na 2" reunião ordinária da Comissão de

Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher, Cidadania, Amparo à

Criança, ao Adolescente e ao Idoso exarou parecer favorável à

aprovação da proposição, ficando apto para apreciação.

Em 26/06/2021, foi aprovado em 1' votação na 26"

Sessão Ordinária Q6/05/2021), onde foi apresentada a EMENDA No 01 e

02, de autoria do Deputado THIAGO SILVA, em seguida, os autos foram
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tramitados pela Secretaria de Serviços Parlamentar ao Núcleo Social,

conforme artigo 360, inciso III, alínea "c" do Regimento Interno, para a

Comissão de Direitos Humanos, Defesa dos Direitos da Mulher,

Cidadania, Amparo à Criança, ao Adolescente e ao Idoso, para análise e a

emissão novo de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

Em apertada síntese. É o relatório.

II _ PARECER:

Cabe a esta Comissão, dar parecer a todos os projetos

que tratem dos direitos humanos, da cidadania, e do amparo à criança,

aos adolescentes e idosos e temas contidos no Artigo 369, inciso VIII, do

Regimento Interno desta Casa de Leis.

Analisados os aspectos formais, a proposição se insere

no rol de competência exclusiva do Parlamento Estadual,

especificamente no artigo 26, XXVIII da Constituição do Estado de Mato

Grosso - Promulgada em 05 de outubro de 1989 - D.O. 18/10/1989.

Apresentada a EMENDA N" 01, que "Fica acrescentado

o VIII do art.4o do Projeto de lei n' 358/2021, Mensagem no 61/2021",

com a seguinte redação:

Art. 4".

(... )

VUI - promover o reestabelecimento e acompanhamento da saúde

mental de crianças afetadas por eventos traumáticos decorrentes

de situações de vulnerabilidade.

Nas folhas 26/verso da Emenda no 01 do Projeto de Lei

(PL) no 358/2021 Mensagem no 61/2021, o nobre Parlamentar

apresenta as seguintes justificativas:
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A presente emenda tem como fulcro o acréscimo do

acompanhamento e reestabelecimento da saúde mental de criangas

afetadas por eventos traumáticos decorrentes de situações de

vulnerabilidade como um dos objetivos do programa SER Criança.

Problemas de saúde mental na infância podem prejudicar o

desenvolvimento da criança e estão associados ao risco de

transtornos psicossociais na vida adulta. Estudos epidemiológicos

têm mostrado taxas variáveis de prevalência de problemas

psiquiátrioos em crianças e adolescentes. Em revisão da literatura

foram encontradas taxas entre 8% e 18%, com média de prevalência

global de 15,8%. No Brasil, diferentes levantamentos encontraram

taxas de prevalência entre 12,7% e 23,3%. Os problemas mais

frequentes inoluem transtornos de conduta, de atenção e

hiperatividade e problemas emocionais.

De acordo com a atual PolÍtica Nacional de Saúde Mental, as ações

de saúde mental devem ser desenvolvidas em artioulação com a

Atenção Básica pela convergência de princípios entre elas. Nesse

sentido, ações que envolvam conceitos' oomo acolhimento e

vÍnculo, atuação em equipe e no território, integralidade do cuidado

e responsabilização pelas ações, trabalho em rede,

desinstituoionalizaçáo e reabilitação psicossooial, são condições

sine qua non para a construção de cuidados comuns entre estas

polÍticas. (Borges, 2012).

A vulnerabilidade social pode ser definida através de parâmetros de

inserção econômica e social, e se oaracteriza pela inserção

precária no mundo do trabalho e acesso à renda por meios

informais, destituição da seguridade social e pela fragilidade das

relações sociais e vÍnculos familiares, sociais ou comunitários, que

se configuram como fonte de suporte.

Em um contexto de extrema desigualdade social, as famÍlias têm

encontrado dificuldades para cumprir tarefas básicas de proteÇão e

suporte social aos seus membros mais frágeis e depondentes: a

vulnerabilidade sooial, que se traduz pelo acesso preoário ao

trabalho, renda e escolarização, afeta a trajetória das famÍlias, e de

forma direta o cuidado com suas crianças e adolescentes.

Atualmente, o número de especialidades que se ocupam do

desenvolvimento infantil é muito grande, a neurologia, a psicologia, a

psioanálise, a psioopedagogia, a psioomotrioidade, a fonoaudiologia

são especialidades que podem colaborar com a recuperação de

traumas e o reestabelecimento da saúde mental infantil em nosso

Estado, que devem ser incluÍdas no presente projeto.
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Deste modo, o papel do Estado é garantir o roestabelecimento da

saúde mental das crianças afetadas pelos pontos acima narrados,

sendo, de extrema importância a inclusão deste tema entre os

objetivos do presente projeto, motivo pelo qual, conto com o apoio

de meus Nobres Pares em sua aprovação.

Apresentada a EMENDA N" 02, que "Fica alterado o

§ 1o o Art. 'lo do Projeto de lei no 358/2021, Mensagem no 61 /2021,
com a seguinte redação:

Art. 1"

(...)

§ 1o O programa será implementado por meio de apoio à realizaçáo,

em centros sociais ou outros espaços especialmente constituídos

para este fim, de serviços socioassistenciais, socioculturais,

socioeducativos e psicológicos, incluindo oficinas de estimulação

cognitiva, artes, esportes e lazer, além de perspectivas e temáticas

de direitos humanos, consciência ambiental, novas tecnologias,

comunicação social, saúde e consciência corporal, segurança

alimentar e nutricional, convivência e democracia,

compartilhamento comunitário, dinâmica de redes, saúde mental e

assistência psicológica.

Nas folhas 27 /verso da Emenda no 02 do Projeto de Lei

(PL) no 358/2021 Mensagem no 61/2021, o nobre Parlamentar

apresenta as seguintes justifi cativas:

A presente emenda tem como fuloro inoluir a saúde mental e

assistência psioológioa oomo possíveis ofioinais dentro do programa

SER Criança, visando, assim, auxiliar e estimular o

reestabeleoimento da saúde mental e assistência psioológica a

orianças em situação de vulnerabilidade social e de alto risoo.

De acordo com a atual PolÍtioa Naoional de Saúde Mental, as ações

de saúde mental devem ser desenvolvidas em articulagão oom a

Atenção Básica pela oonvergência de princÍpios entre elas. Nesse

sentido, ações que envolvam oonoeitos como acolhimento e

vínoulo, atuação em equipe e no território, integralidade do cuidado

e responsabilização pelas ações, trabalho em rede,

desinstitucionalizaçáo e reabilitação psicossocial, são condições
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sine qua non para a construção de cuidados comuns entre estas

polÍticas. (Borges, 2012).

Portanto, analisados os aspectos formais e as razões

elencadas que nos oompete examinar, manifestamo-nos favoravelmente

pela APROVAÇÃO da Emenda no 01 e 02 do Projeto de Lei (PL) n"

358/2021 - Mensagem no 61/2021, de autoria PODER EXECUTIVO

ESTADUAL, na forma apresentada.

É o nosso parecer.

III _ VOTO DO RELATOR:

PROPOSIÇÃO N" PARECER N" o.s. N"

PL 358/2021 0225/2021 02063/2021

Referente as Emendas 01 e 02 ao Projeto de Lei (PL) n" 358/2021 -
Mensagem no 61/2021, que "lnstitui no âmbito do Estado de Mato

Grosso o Programa SER CRIANÇA e dá outras providências".

Pelas razões expostas, analisados os aspectos formais

e as razões elencadas que nos compete examinar, manifestamo-nos

favoravelmente pela APROVAÇÃO Aa Emenda no 0'l e 02 do Projeto de

Lei (PL) n' 358/2021 - Mensagem no 61/2021, de autoria PODER

EXECUTIVO ESTADUAL, na forma apresentada.

f rnvonÁvrl À RpnovlÇÃo.
voro RELATOR, E PREJUDICIDADE/REJEIÇÃO.

I nnouvo

SPMD/NUS/CDHDDMCACAI/ALMT, 3J de hnarrç de2021.

ASSINATURA DO RELATOR:
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OBSERVAÇÃO:

Sendo o RESULTADO FINAL da proposição: ffi lfnOVlOO f, nf.ffffAOO

Certifico que foi designado o Deputad" kaü BÀ\O para relatar a presente matéria.
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DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE
Presidente da Comissão

ENCAMINHA.SE A SPMD:

DANIRTE TONDO FAVRETO
Secretária da Comissão CDHDDMCACAI
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