
 
PROJETO DE LEI Nº 15, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019 

 
Institui o “Setembro Amarelo” no 
Município de Guaíra. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA APROVA: 
 

Art. 1º Fica instituído o “Setembro Amarelo”, no Município de Guaíra, 
a ser referenciado, anualmente, no mês de setembro, para ajudar na prevenção 
ao suicídio. 

  

Parágrafo único. Fica incluído o “Setembro Amarelo”, no calendário 
oficial anual de eventos do Município de Guaíra, no mês de setembro. 

  

Art. 2º No mês do “Setembro Amarelo” poderão ser desenvolvidas 
ações com os seguintes objetivos: 

  

I – alertar e promover o debate sobre o suicídio e as suas possíveis 
causas; 

  

II – contribuir para a redução dos casos de suicídios no Município; 

  

III – estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações 
integradas, envolvendo a população, órgãos públicos, instituições públicas e 
privadas, visando ampliar o debate sobre o problema; e 

  

IV – estimular, sob o ponto de vista social e educacional, a 
concretização de ações, programas e projetos na área da educação e 
prevenção. 

   

                Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Câmara Municipal de Guaíra, 03 de setembro  de 2019 

   
                

MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES 
Vereadora 



 

 

 
Guaíra, 03 de setembro de 2019 

 
 
Assunto: Justificativa  
          (faz) 

 
O projeto de Lei, que ora estamos apresentando nesta Casa 

Legislat iva, para análise e votação pelos nobres edis desta colenda 

Câmara de Vereadores, tem como objet ivo a inst ituição do 

“Setembro Amarelo” no Município de Guaíra. 

Tanto a instituição do mês do “Setembro Amarelo”, quanto à 

sua inclusão no calendário de eventos do município, objetivam 

ajudar a prevenir os casos de suicídio e auxil iar as pessoas que, 

consequentemente, sofrem por causa desse problema.  

Lembramos que o Centro de Valorização da Vida –  CVV realiza 

serviços de uti l idade pública e está l igado ao Ministério de Saúde. 

Este serviço é composto por várias pessoas, entre elas há 

psicólogos, assistentes sociais e outros prof issionais habil itados.  

Além disso, qualquer cidadão pode ser voluntário  do CVV, desde 

que participe de um treinamento específ ico com a duração de 3 

(três) meses. 

Diante do exposto, sol icitamos a aprovação deste projeto de 

lei,  uma vez que virá em benefício de um grande número de pessoas, 

notadamente daquelas que sofrem pelos  malefícios oriundos de 

suicídio.  

 

MARIA ADRIANA BARBOSA DE OLIVEIRA GOMES 
Vereadora 

 


