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Disp6e sobre a instituigao da Campanha
de Prevengio ao Suicidio "Setembro Amarelo"
no Municipio Dona Ings e da outras
provid6ncias.

AP.nOVAoo EU

IPAL DE DONA ONES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de
suas atribuig6es legais conferidas pda Lei Organica Municipal c/c o Regimento

K.,Interno, submete a apreciagao do Plenirio o seguinte Projeto de Lei.

MUNIC

Art. I ' Fica instltuida a Campanha de Prevengao ao Suicidio "Setembro Amarelo", no
imbito do Municipio de Dona Ings, Estado da Paraiba.

Art. 2'- A campanha seri realizada anualmente, durante o m6s de setembro, com o intuito
de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil a respeito da
prevengao ao suicidio.

Art. 3' No m6s de setembro, sempre que possivel, serif realizados f6runs de debates,
palestras, seminarios, divulgagao de material informativo impresso ou audiovisual e ag6es de
conscientizagao em espagos pOblicos, com a participagao preferencialmente voluntgria de
profissionais da medicina, psicologia. psiquiatria, servigo social, seguranga comunitaria, educagao
ou areas correlatas.

Art. 4' O principal simbolo da campanha sera um lago de ata na cor amarela o qual,
sempre que possivel, sera utilizados pelos agentes pOblicos municipais.

Art. 5' Durante o m6s de setembro podera ser utilizada iluminagao amarela na parte
'''externa das edificag6es pOblicas municipals.

Art. 6' Fifa incluido o "Setembro Amarelo" no calendgrio oficial anual de eventos do
Municipio de Dona Ings. no m6s de setembro.

Art. 7' A campanha, organizada pelo Poder POblico, podera contar com o apoio da
sociedade civile da iniciativa privada.

Art. 8' Eventuais despesas decorrentes da presente lei correrio a conta do orgamento em
vigor na dotagao orgament6ria.

Art. 9' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaQao
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JUSTIFICATIVAS

O presente Projeto de Lei instituia Campanha de Estimulo ao Cuidado da SaOde
Mental e Bem Estar, denominada ''Setembro Amarelo" no imbito do Municipio de
Dona Ings, Estado da Paraiba. O referido projeto de lei pretende mobilizar a sociedade
m favor da saOde mental. O assunto ainda 6 pouco discutido pda sociedade, e atrav6s
a Campanha de Estimulo ao Cuidado da SaOde Mental "Setembro Amarelo".
retendemos difundir e conscientizar a sociedade donainesense acerca da importancia(]este tema

\.. O Setembro Amarelo 6 uma campanha de conscientizagao sobre a prevengao ao
suicidio, com o objetivo de alertar a populagao a respeito da realidade deste problems de
aide publica no Brasil e no mundo e suas formas de prevengao. Ocorre no m6s de
.etembro desde 2014. por meio de identificagao de locals pOblicos e particulares com a

r:or amarela e a ampla divulgagao de informa96es. Espera-se que, com a conscientizaQao
as pessoas fiquem mats atentas e consigam identificar quem precisa de ajuda. Com apoio
r :erto, estima-se que 90% dos casos podem ser prevenidos

O suicidio 6 um ato complexo cuja causa mats comum 6 o transtorno mentale/ou
f)sico16gico que pode incluir depressao, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolisnio e
abuso de drogas, mas podem incluir entre suas causas, dificuldades financeiras e/ ou
t 'moctonals

Diante disso, e da relevincia do tema de conscientizar sobre a saOde menta e/ ou
})sico16gico, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovagao desta materia
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