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Indico ao Exmo. Prefeito Municipal Sr. Danilo Barbosa Machado, para 
que estude junto a Secretaria competent© da municipalidade, a possibilidade 
de criapao de um projeto de lei que Institui a Campanha Permanent© de 
promogao de atendimento e tratamento psicologico gratuitos a populagao.

JUSTIFICATIVA

Justifico a presente indicapao, tendo em vista que psicologos sao 
especialistas em comportamento humano e usam metodos cientificos para 
estudar os fatores que influenciam o modo como as pessoas sentem, agem, 
aprendem e pensam, bem como estudam as estrategias e intervenpoes 
baseadas em evidencias para ajudar as pessoas a superar suas queixas. Eles 
ajudam as pessoas a superarem e gerenciarem problemas de relacionamento, 
ansiedade, estresse, medo, depressao, disturbios alimentares, abuso de 
substancias.

Esta indicapao visa promover o atendimento e tratamento psicologico de 
forma gratuita a populagao. O principal intuito e fomentar a procura por ajuda, 
principalmente em um cenario pos pandemico. A depressao e considerada o 
mal do seculo e um dos principals fatores do aumento sucessivo de casos de 
suicidio. Atualmente, segundo dados da Organizapao Mondial de Saude (QMS) 
ha 1 milhao de suicidios por ano no mundo, o equivalent© a 1 suicidio a cada 
40 segundos. No Brasil, sao 12 mil modes por ano, o equivalente a um suicidio 
a cada 35 minutos. Dado ainda mais alarmante vem de um estudo da 
Universidade Federal de Sao Paulo: o suicidio no Brasil e a terceira causa de 
mode entre jovens de 15 a 29 anos. Estudos apontam que esse numero pode 
ser muito maior e alarmante.

Na nossa cidade, com base nos dados levantados atraves da secretaria 
da Saude, no ano de 2020 foram feitos 5.138(cinco mil cento e trinta e oito) 
atendimentos.

Diante desses dados, sugiro ao excelentissimo Prefeito que estude a 
possibilidade de realizapao de uma campanha permanente de incentive ao 
atendimento psicologico.

Plenario Waldomiro dos Santos, 06 de Maio de 2.021.

ADILSON APARECIDO 
Vereador
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Cajamar, 13 de maio de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas das 
Indicagoes de n°s 437/202; 439/2021 a 447/2021; de 449/2021 a 458/2021 e de 
460/2021 a 518/2021, de autoria dos nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; 
Alexandro Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; 
Edivilson Leme Mendes; Flavio Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; 
Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; Jose Adriano da Conceigao, Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentadas na 7a Sessao Ordinaria, realizada no dia 12 de maio de 
2021.

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.
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Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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