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INDICAÇÃO 098/2022 

De 12/09/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME   

Ementa: Solicita a Administração 

Pública Municipal, promover no 

município de Santa Lúcia, anual-

mente no mês de Setembro o “SE-

TEMBRO AMARELO”, dedicado a rea-

lização de ações destinado ao 

combate, informação e prevenção ao 

suicídio.   

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONISDERANDO QUE: 

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria 

– ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – 

CFM, organiza, em território nacional, o Setembro 

Amarelo®. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia 

Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa 

acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro 

Amarelo® é a maior campanha anti estigma do mundo! Em 

2022, o lema é “A vida é a melhor escolha!” e diversas 

ações já estão sendo desenvolvidas;  

  

O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo 

todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com 

a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da 

Saúde - OMS em 2019, são registrados mais de 700 mil 

suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios 

subnotificados, pois com isso, estima-se mais de 01 

milhão de casos. 
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No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos 

por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio 

por dia; 

  

Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, 

os países das Américas vão na contramão dessa tendência, 

com índices que não param de aumentar, segundo a OMS. 

Sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de 

suicídio estavam relacionados às doenças mentais, 

principalmente não diagnosticadas ou tratadas incor-

retamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter 

sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao 

tratamento psiquiátrico e informações de qualidade;  

  

Todos nós devemos atuar ativamente na conscienti-

zação da importância que a vida tem e ajudar na prevenção 

do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É im-

portante falar sobre o assunto para que as pessoas que 

estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem 

ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor 

escolha; 

   

Quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os 

seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se 

muito restritivos, ou seja, ela pensa constantemente 

sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras 

de enfrentar ou de sair do problema. Essas pessoas pensam 

rigidamente pela distorção que o sofrimento emocional 

impõe;  

  

Se informar para aprender e ajudar o próximo é a 

melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. 

É muito importante que as pessoas próximas saibam 

identificar que alguém está pensando em se matar e a 

ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar 

que está disponível para ajudar e demonstrar empatia, mas 

principalmente levando-a ao médico psiquiatra, que vai 

saber como manejar a situação e salvar esse paciente. 
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Diante do exposto, considerando a relevância da 

temática, a qual deve ser debatida com toda a comunidade, 

GUILHERME, vereador, investido em suas atribuições 

conferidas por Lei, INDICA, Oficializar ao CHEFE DO PODER 

EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-os sentir a necessidade de 

promover no município de Santa Lúcia, anualmente no mês 

de Setembro o “SETEMBRO AMARELO”, dedicado a realização 

de ações destinado ao combate, informação e prevenção ao 

suicídio.   

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 12 de 

Setembro de 2022.  
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