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PARECER N° 2070/2019  DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 556/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Rute Costa, altera a lei 14.485 
de julho de 2007, para inserir ao Calendário de Datas Comemorativas do Município de São 
Paulo, o "Mês Amarelo" de Esclarecimento e Combate ao Suicídio. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica legislativa elencadas 
na Lei Complementar n º 95 de 26 de fevereiro de 1998. 

A propositura em tela, conforme sua justificativa (fls.02), tem por objetivo promover o 
esclarecimento sobre as causas e prevenção do suicídio, promovendo a discussão sobre o 
tema e esclarecendo que a prevenção é uma das melhores formas de reverter uma situação 
que culminaria na perda de uma vida. 

Importante se faz a abordagem dessa questão, visto que, a taxa de suicídios a cada 
100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%, 
alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS). Os dados comparam as mortes 
autoprovocadas registradas pela organização em 2010 e em 2016 em diversos países do 
mundo. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer 
nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 30/10/19 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 31/10/2019, p. 133 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


