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L       E      I                            N.º 4905/2022 

=De    06   DE   Outubro   de    2022= 
 

  

“INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE JARDINÓPOLIS O MÊS “SETEMBRO 

AMARELO”, DEDICADO A VALORIZAÇÃO 

DA VIDA E REALIZAÇÃO DE AÇÕES 

PREVENTIVAS CONTRA O SUICÍDIO”::::: 

                                      

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS, 

ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 

POR LEI,  

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei n.º 018/2022, do Legislativo, de autoria da Vereadora Dalva 
Cristina Siqueira dos Santos, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

                           ARTIGO 1º: Fica instituído no âmbito do município de 
Jardinópolis o mês “Setembro Amarelo”, dedicado a valorização da vida e 

realização de ações de combate ao suicídio. 
 
                          ARTIGO 2º: O mês “Setembro Amarelo” passa a integrar o 

Calendário Oficial de Eventos do Município e será desenvolvido durante todo mês 
de setembro de cada ano, com objetivo de conscientizar a população quanto a 

importância da valorização da vida mediante: 
 
I – Promoção de palestras e seminários para orientar e alertar à população sobre 

como diagnosticar possíveis suicidas, bem como palestras direcionadas aos 
profissionais de saúde para qualificá-los na identificação de possíveis pacientes 

que se enquadrem neste perfil; 
 

II – Ampla divulgação e exposição do distúrbio, com cartazes citando eventuais 

sintomas e alertando para possível diagnóstico, utilizando-se, ainda, dos meios 
de comunicação acessíveis à população; 

 
III - Idealização de canais de atendimento pessoal aos diagnosticados ou a 
aqueles que se encontram com possível sintoma de tentativa de suicídio; 

 
IV – Direcionamento de atividades e apoio para o público alvo, principalmente os 

mais vulneráveis; 
 

V – Monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado promovendo a 
interdisciplinaridade entre os profissionais que irão atuar no segmento. 
 

                          ARTIGO 3º: O símbolo do mês “Setembro Amarelo” será “um 
laço” de fita na cor amarela, podendo as instituições públicas, bem como, as da 

iniciativa privada participarem da sua divulgação mediante a utilização de 
iluminação e decorações em suas sedes, monumentos e logradouros públicos na 
mesma cor. 
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                          ARTIGO 4º: O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei 
por meio de Decreto. 

 
                 ARTIGO 5º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições ao contrário. 

 
 

 
Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 06 de outubro de 2022. 

 

 
 

 
                                 

       
                                PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 

              Prefeito Municipal 

 
 

PUBLICADA E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS/SP, EM 06 DE OUTUBRO DE 2022. 
 

  
 

 
   
 

    MÁRCIA APARECIDA RODRIGUES 
   Secretária da Prefeitura Municipal 
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