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PROJETO DE LEI N° 012 DE 14 DE MARQO DE 2022.

“Cria o dia Municipal da Prevengao ao 
Suicidio ", e da outras providencias.

“Dia Municipal da Prevengao ao Suicidio”, a serArt. 1° Fica criado o 
comemorado anualmente no dia 10 de setembro.

Art 2° O “Dia Municipal da Prevengao ao Suicidio” de que trata o artigo
anterior visa promover a realizagao de eventos tais .c°m|0nf^'eaS;raSes 
ramoanhas educativas e outros com o mtuito de mformar, esciarecer, 
conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil a respeito da prevengao do

suicidio.
realizadas em conjuntoParagrafo unico. As atividades poderao ser 

com as entidades representativas.

Art. 3° As despesas decorrentes da execugao desta lei correrao por conta 

das dotagoes orgamentarias proprias, suplementadas se necessano.

Art. 4° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicagao.
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JUST1FICATIVA

O Dia Mundial da Prevengao ao Suicidio, lembrado no dia 10 de 
setembro, foi criado em 2003 pela Associagao Internacional para a Prevengao 
do Suicidio e pela Organizagao Mundial de Saude (OMS), com o objetivo de 
prevenir o ato do suicidio, por meio da adogao de estrategias pelos governos
dos paises

Como e crescente os indices de transtornos de ordem psiquiatnca e 
psicologica na populagao tais como a depressao, que ocorre em diferentes 
classes socioeconomicas, faixas etarias, niveis de escolandade e formagao 
profissional, dentre outros tipos de classificagao, anualmente nesse dia, 
realizam-se cerca de 600 atividades em 70 paises do mundo para se conseguir

Segundo estimativas da Organizagao Mundial de Saude (OMS) a taxa 
de suicidio cresceu em cerca de 60% nas ultimas cinco decadas. Todos os 
anos morrem mais de urn milhao de pessoas por suicidio no mundo, o que 
corresponde a uma taxa de mortalidade de 16 por 100 mil habitants, indice 
equivalente a uma morte a cada 40 segundos e ocorrem entre 10 a 20 milhoes 
de tentativas de suicidio por ano. A cada pessoa que morre, outras vmte
tentam o mesmo caminho. . ,

A Organizagao Mundial de Saude estima que o suicidio e a 13 causa
de morte no mundo, sendo uma das principais. entre adolescentes e adultos 
ate os 35 anos. A taxa de suicidio e maior nos homens do que nas.,]lulh®rf s'

A prevengao nao tern sido tratada de forma adequada devido a falta de 
consciencia do suicidio como urn grave problema de saude publica em diversas 
sociedades, o tema e urn tabu e, por isso, nao e discutido abertamente.

Justifica-se, portanto, a presente propositura em razao do relevante 
interesse publico, posto que quando aprovado estara beneficiando toda a
comunidade

Assim sendo, pelo elevado espirito publico que norteia as deliberagoes
contando com os bons prestimos dos meusdesta egregia Casa de Leis e 

pares, e que confio na sua aprovagao.
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Oflcio n° 56 ~ GP

Cajamar, 05 de abril de 2022.

Senhor Presidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interno, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 10/2022; Projeto de Lei n° 11/2022; Projeto Lei n° 12/2022; Projeto de 
Lei n° 14/2022, Projeto de Lei n° 15/2022; Projeto de Lei n° 16/2022; Projeto de 
Emenda a Lei Organica n° 01/2022 e Projeto de Lei Complementar n° 04/2022.

Lembramos que a Comissao de Finangas e Orgamento tambem
devera exarar Parecer

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e consideragao.
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SAULO ANDEi l-RODRIGUES
Presidente
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Excelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CQNCEIQAQ 
Presidente da Comissao de Justiga e Redagao
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