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INDICAÇÃO 132/2021 

De 23/08/2021 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME. 

Ementa: Solicita a Administração Pública Municipal, 

a realização da Campanha SETEMBRO AMARELO, com o objetivo 

de ajudar a prevenir os casos de suicídio e auxiliar as 

pessoas que consequentemente, sofrem por causa do 

problema, promovendo assim ações em diferentes esferas 

sociais buscando promover a saúde mental e dar destaque 

a centros que oferecem ajuda a quem precisa.  

Senhor Presidente e Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE:  

O suicídio está ligado a uma profunda depressão 

emocional situações estressantes, fatores como alcoo-

lismo, ansiedade e síndrome do pânico podem também ser 

determinantes para um quadro depressivo. Por isso o poder 

público deve promover medidas de prevenção através de 

palestras e aconselhamentos de profissionais. 

SETEMBBRO AMARELO é uma campanha brasileira de 

prevenção ao suicídio, iniciada em 2015; 

O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, 

desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de 

Prevenção do Suicídio; 

 Durante o mês da campanha, costuma-se iluminar 

locais públicos com a cor amarela; 
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No brasil, órgãos e entidades públicas engajam-se em 

divulgar as formas de prevenção e já ganhou a adesão de 

várias cidades.   

GUILLHERME, vereador, investido em suas atribuições 

legais, INDICA a mesa satisfeitas às formalidades, para 

que seja Oficializado ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MU-

NICIPAL, fazendo-o sentir a necessidade da realização da 

Campanha SETEMBRO AMARELO, com o objetivo de ajudar a 

prevenir os casos de suicídio e auxiliar as pessoas que 

consequentemente, sofrem por causa do problema, pro-

movendo assim ações em diferentes esferas sociais 

buscando promover a saúde mental e dar destaque a centros 

que oferecem ajuda a quem precisa.  

  

     Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 23 de 

Agosto de 2021. 
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