CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº 040, DE 2018
(Do Sr. R. Kennedy)

Criação de uma rede de educação e prevenção
para a valorização da Saúde Mental nas
Entidades educacionais, Postos de saúde,
Sociedade Civil, empresas e entidades
religiosas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Institui rede de educação e prevenção para a valorização da Saúde Mental
em:
I - Entidades educacionais;
II - Postos de saúde;
III - Sociedade Civil;
IV – Empresas;
V - Entidades religiosas.
Art. 2º Cria uma parceria entre o Ministério da Educação, Ministério da Saúde e
Ministério das Cidades para promover essas campanhas de educação e prevenção a
Saúde Mental.
Art. 3º Esta Lei entra em vigência 3 (três) meses após a data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A juventude no Brasil está condenada aos não satisfatórios investimentos em
campanha sobre a Saúde Mental, é preciso que em um momento aonde o Brasil entra
numa linha de países com maiores problemas relacionados a depressão, ansiedades e
outros transtornos causados pela forma como a sociedade se organizar. Segundo o
Ministério da Saúde, o número de casos de suicídio aumentou 12% no Brasil. E essa já é a
quarta maior causa causa de monte da juventude no nosso país. Os jovens são o futuro, e
cabe a sociedades e as entidades de representação uma maior mobilização pela valorização
da vida. Pelo respeito aos limites do nosso corpo e uma maior valorização do ser humano
não apenas como um projeto de gerar conhecimento ou produção. O Art 5 e o Art 6 da
constituição devem ser aplicados para resolver esses grandessíssimos problemas que o
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Brasil tem passado. A vida da população, a vida da população jovem negra tem que ser
garantida e saúde mental também são saúde, e deve ser garantida a todos os brasileiros.
O Projeto de Lei visa a valorização da vida e a criação de uma rede de educação e
prevenção. Essa rede terá como objetivo a criação de políticas públicas para melhoria da
saúde mental, participação das entidades educacionais em pesquisas sobre causas e
mecanismo de defesa contra os problemas relacionado a depressão, ansiedade e outros
transtornos.
Entidades Educacionais
Estudar os efeitos dos problemas relacionados a vida escola, social e do trabalho
da sociedade Brasileira. Deverá ser criada uma parceria do ministério da Educação,
Ministério da Saúde e Ministério das Cidades para promover essas redes de educação e
prevenção a Saúde Mental.

Sala das Sessões, em 16 de julho de 2018.
Deputado R. Kennedy

