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Dispõe  sobre  autorização  para  que  a
Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Mato
Grosso,  promova  ações  relacionadas  ao
“SETEMBRO  AMARELO”,  Campanha  de
Conscientização sobre a prevenção do suicídio
e da outras providencias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, combinado com o Art. 171, do Regimento Interno, resolve:

Art.1º Fica autorizada a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso a participar das ações do
movimento mundial denominado “SETEMBRO AMARELO”.

Art. 2º A campanha, referida no artigo anterior, irá contar com atividades que incluam:

I- Palestras, com dinâmicas de profissionais envolvidos no assunto;
II- Apresentação de estudos e pesquisas na área;
III- Divulgação por todos os meios disponíveis, com a publicação de materiais sobre a conscientização sobre
a prevenção do suicídio.

Parágrafo Único: A Assembleia Legislativa será responsável pelas informações, ações e divulgações que
deverão ocorrer, anualmente, durante o mês de Setembro.

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A campanha “Setembro Amarelo” mobiliza organizações, órgãos públicos, empresas e a sociedade do
mundo todo por campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado em 2015
pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de Medicina) e ABP (Associação
Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar à cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção
do Suicídio (10 de setembro). A ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções,
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garantindo mais visibilidade à causa.

Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de
forma geral se envolveram neste movimento que vai de norte a sul do Brasil. Monumentos como o Cristo
Redentor (RJ), o Congresso Nacional e o Palácio do Itamaray (DF), o Estádio Beira Rio (RS) e o Elevador
Lacerda (BA), para citar apenas alguns, e até mesmo times de futebol, como o Santos FC, Flamengo e
Vitória da Bahia, participam da campanha.

Qualquer ação é bem vinda, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem
um número equivalente a um suicídio a cada 45 minutos. No mundo, há uma tentativa falha de tirar a própria
vida a cada três segundos – e uma definitiva a cada 40 segundos. São cerca de 1 milhão de suicídios em
todo o planeta.

Temos a plena convicção de que a Assembleia Legislativa saberá engajar-se em tal movimento, entretanto
sugerimos, entre outras ações:
1-Adaptação da página da com a inserção de banner “Setembro Amarelo” ou do laço amarelo; 
2- Envolvimento dos servidores e colaboradores do legislativo estadual, com palestras (médicos, psicólogos,
terapeutas outras autoridades) e distribuição de material informativo;
3- Organização de oficinas sobre os cuidados a saúde mental;
4- Realização de parcerias com as organizações e grupos de apoio ás ações de sensibilização pública;
5- Colocação de banners nas fachadas dos órgãos públicos;
6- Iluminação externa em tons amarelos dos prédios, praças, monumentos, lojas, etc.;
7- Ampla divulgação das ações através da mídia.

Abraçar presente causa colocará a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no rol dos Estados
que apoiam ao movimento “Setembro Amarelo”, movimento este que busca esclarecer e conscientizar a
sociedade da gravidade dos fatos.

Por todo o exposto, diante da necessidade da informação que reduzirá o número de vitimas fatais, apresento
a presente matéria e conto com a sensibilidade os demais Pares para sua efetiva aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Setembro de 2019

 

Silvio Fávero
Deputado Estadual
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