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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Inclui o evento “Setembro Amarelo – Mês de Prevenção ao Suicídio
e de Valorização da Vida” no calendário oficial do Município de Carazinho

Art. 1º Fica incluído o evento “Setembro Amarelo – Mês de Prevenção ao Suicídio e de Valorização
da Vida” no calendário oficial do Município de Carazinho, consistente em movimento voltado à
reflexão e à conscientização sobre a temática do suicídio, a diminuição de seu índice de ocorrência
e a valorização da vida.

Art. 2º As ações relativas ao movimento “Setembro Amarelo – Mês de Prevenção ao Suicídio e de
Valorização da Vida” serão realizadas anualmente ao longo de todo o mês de setembro,
principalmente na semana do respectivo dia 10, que corresponde ao Dia Mundial de Prevenção do
Suicídio.

Art. 3º São diretrizes do evento “Setembro Amarelo – Mês de Prevenção ao Suicídio e de
Valorização da Vida”, a serem efetivadas por meio da promoção de palestras, cursos, conferências,
seminários, eventos, ações, apresentações, oficinas, atividades e celebração de parcerias:
I – contribuir para a redução dos índices de suicídios no município;
II – capacitar a população a identificar sinais de pessoas em risco de suicídio;
III – ampliar a reflexão e o debate e promover ações integradas entre instituições públicas e
privadas abordando temas ligados à valorização da vida e combate ao suicídio;
IV – capacitar os cidadãos a conversar e orientar pessoas em risco de suicídio;
V – proceder à iluminação, sinalização e decoração de prédios públicos com a cor amarela, de
modo a remeter ao tema ao longo de todo o mês de setembro;
VI – incentivar o debate nas escolas, entre seus alunos, professores e pais, sobre a autoestima e a
convivência pacífica, não discriminatória e solidária, reforçando, ainda, o combate ao bullying; e
VII – incentivar à afixação e/ou distribuição de materiais pelas entidades públicas e privadas
destacando o tema da prevenção ao suicídio e valorização da vida.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente Projeto de Lei tem a finalidade de incluir o evento “Setembro Amarelo – Mês de



Prevenção ao Suicídio e de Valorização da Vida” no Calendário Oficial do Município de Carazinho.

O “Setembro Amarelo” é um movimento mundial e foi escolhido para acontecer no nono mês do
ano porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

O movimento, que abraçou a ideia da Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio, foi
trazido ao Brasil pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM) e
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Frise-se que o suicídio ainda é um assunto tabu em nossa sociedade, mesmo levando milhares de
vidas por ano. As pessoas não falam sobre isso, o que não impede que seja uma prática mais
comum do que se possa imaginar.

Em 2014, um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou que o Brasil é o 8º país
com a maior taxa de suicídios do mundo. Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia.
O estudo ainda afirma que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. E mais,
para cada suicídio bem-sucedido, há pelo menos 20 tentativas fracassadas. Porém, dos 194 países
da OMS, apenas 60 coletam dados sobre o assunto e apenas 28 têm estratégias nacionais para a
prevenção.

Outro dado preocupante indicado pela OMS é que, em 2015, o suicídio foi a segunda maior causa
de mortes na faixa etária de 15 aos 29 anos, perdendo apenas para acidentes de trânsito, e tendo
vitimado mais jovens no mundo do que o vírus HIV.

Assim, ante a importância do tema e dos objetivos propostos, clamamos aos pares pela aprovação
deste Projeto de Lei.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/09/2018.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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