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Ata da Audiência Pública Prevenção ao Suicídio. Propositora; vereadora Tereza
Nelma na Câmara Municipal de Maceió

Aos (11) onze dias do mês de setembro do ano de 2017 às (15h) quinze
horas, sob a presidência da vereadora Tereza Nelma, reuniu-se a Câmara
Municipal de Maceió situada a Praça Marechal Deodoro, número
376(trezentos e setenta e seis); dando início a Audiência Pública a
Presidente da Mesa Diretora desta, agradece a presença de todos, ao tempo
que convida para compor a Mesa dos trabalhos as sehoras(os); Wilzarclear
Pinheiro(Presidente Centro de Amor a Vida); Suzzana Bernardes(Presidente
da Associação de Psiquiatria); Valfrido de Mello(Professor e Psiquiatra);
Urbâno Marcedo(Vice Presidente Núcleo de Amor a Vida);Delza
Gitaí(Presidente Núcleo de apoio a vida de Maceió); Leuza farias(Conselho
Regional de Psicologia, Secretaria de Saúde de Alagoas); Marly do socorro
Peixoto(União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação); Edjane
Mello(Radialista); Francisco Dantas(associação alagoana de Psiquiatria);
Fabiano Livas(Secretaria Municipal de Saúde); Mônica ramalho(polícia
Militar), Pollyana Tenório(Bombeiros) e Aline Mesquita. Logo após a
Presidente convida a todos que possam estar de pé para respeitosamente
cantar o Hino Nacional. Dando início aos trabalhos a Presidente vereadora
Tereza Nelma começa seu discurso agradecendo com satisfação a presença
de todos, ao tempo que passa ressaltar a importância do Tema desta
Audiência, que merece mais atenção da sociedade como um todo e que seja
mais debatido como um alerta. Fala do Setembro Amarelo, que o dia 10 do
corrente mês foi determinado pela Organização Mundial de Saúde, como o
Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, sendo assim esse mês é dedicado a
debates, reflexões e movimentos sociais das mais diferentes formas para
chamar atenção, que o suicídio é sim um caso de saúde no Brasil e no
Mundo. Faz um breve relato da movimentação para esse tema em Maceió,
ao tempo que informa que se encontra em tramitação, aqui nessa Casa.
Projeto de lei de autoria dessa vereadora, que institui o Dia Municipal de
Prevenção ao Suicídio, também com a data de 10 de setembro, que aguarda
aprovação em Plenário. Nesse momento obedecendo o protocolo dos

ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SETOR DE ATAS E DEBATES

trabalhos é facultada a palavra aos membros da Mesa, onde passam a
discorrer de forma técnica suas experiencias junto à realização dos seus
respectivos trabalhos de prevenção, assistência e acompanhamento devido
para cada caso apresentado a cada profissional. Após as considerações foi
apresentado em vídeo dados reais do número de pessoas com sintomas
suicida, bem como foi tratada formas de tratamentos em cada caso
diagnosticado, podendo essa pessoa voltar a viver normalmente com o
devido acompanhamento de um profissional. Por fim alertamos que é mais
comum do que imaginamos esse sentimento (suicida), e temos que manter
um alerta para tratar esse tema continuamente e não só no mês de setembro
para levar esse alerta a sociedade como um todo, com campanhas,
Audiências como essa, nas escolas, nas comunidades dentre outros meios.
Todos que usaram da palavra agradeceram e parabenizaram a vereadora
Tereza Nelma pela proposição desta Audiência, sendo o tema Suicídio um
tema que ainda se tem resistência e discriminação para uma ampla
discussão e assim muitos pacientes se calam, não procurando um
profissional devido nos primeiros sintomas e desta forma é elevado o número
de pessoas que tentam e em alguns casos conseguem infelizmente o
suicídio .Todos os membros da Mesa deixam esse alerta as autoridades para
que sejam tomadas providências devidas, para que se tenha Políticas
públicas para tratar essa questão. A Presidente mais uma vez agradece a
todos presente de colocando a disposição de todos apoiando a causa. Nesse
momentos todos são convidados para ficar de pé, para cantar o Hino de
Alagoas. Nada mais havendo a tratar lavrei e digitei a presente ata que dato
e assino, Kely Cistina Lopes dos Santos Redatora de Ata e Debates, Maceió
11 de setembro de 2017.

