
Ata da 3a Sessão Especial da 19 Legislatura do 2 período
Legislativo da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória do
Estado de Sergipe. Aos vinte (20) dias do mês de setembro do ano
de dois mil e vinte e um (2022), nesta cidade de Nossa Senhora da
Glória do Estado de Sergipe, no edifício da Câmara Municipal,
Palácio José Dernival de Andrade, Plenário Vereador Carlos
Henrique Melo, situada na Praça Filemon Bezerra Lemos, n 172,
Centro, na saia destinada as sessões, às 20:30 horas realizou-se a 3a

Sessão Especial do 2o Período Legislativo. Compareceram os
Vereadores (as): Ancelmo Andrade Dantas, José Etelvan Oliveira Melo

Júnior, Astrogildo Soares da Costa, Antônio Humberto Dantas, Karina

Veríssimo Santos, Maria Ivani Nunes, Luiz Carlos de Almeida. Com a

presença de sete (07) vereadores (as) o Senhor Presidente declara
aberta a presente Sessão Especial em alusão ao ^Setembro
Amarelo^ mês de prevenção ao suicídio. O Presidente convidou o
Cerimonialista José Walter Santos Freitas para da inicio a presente
sessão, onde o mesmo convida para compor o plenário a Senhora
Marisa Adriana (secretária adjunta), Lenaldo Leite (defesa civil),

Regivanea Machado (representante do CREAS), Maria do Carmo
Oliveira de Almeida (esposa do vereador Luiz Carlos de Almeida),
logo após convidou os autores da propositura para o uso da palavra
durante 05 minutos cada um, em seguida convidou o primeiro
palestrante o psicólogo Odlavinej, no qual abordou que a origem do
movimento setembro amarelo começou nos Estados Unidos, quando
um jovem de 17 anos cometeu um suicídio no ano de 1994, o

fenômeno do suicídio ele existe desde que existe o ser humano,
pessoas que ceifava sua vida por conta de dores psíquicas e
emocionais. Após foi convidada a cordelista Emiily Barreto, onde
declamou uma poesia que está em seu livro "Duas faces de Mim",

que fala sobre a beleza da vida, para complementar fez a
declamação de um cordel da poetisa Isabel Nascimento. Trouxe
também um texto escrito recentemente pela mesma, falando da
história do CAPS LUZ DO SOL, o terceiro palestrante Tarcizio que é
assistente social, iniciou falando sobre a sua atuação no CREAS, e
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que a realidade das pessoas é expor todo esse sofrimento, o CREAS

atende violações e direitos de modo genérico, pessoas que sofrem

diligências, principalmente crianças, adolescentes, pessoas com
deficiências, com transtorno mental. Quando isso acontece eles
fazem o atendimento e acompanhamento ao longo de um período.

Foi convidada a ultima palestrante a psicóloga Débora, agradeceu
aos vereadores de autoria do requerimento pelo convite e a todos

que apoiam essa causa, relatou que a pessoa que comete um
suicídio acha que vai levar a dor junto, mas a dor fica com as
pessoas que ficam. A cada suicídio cerca de 10 a 15 pessoas são
afetadas dentre elas os familiares, os amigos, a equipe médica,
Débora relatou a importância da prevenção ao suicídio e o que pode
ser feito para evitar, quando acontece um suicídio o que mais
procuram saber é quem foi ?, Como foi? E o que os familiares
estavam fazendo que não perceberam. Depois que aconteceu não

devemos procurar culpados e sim o que tem que ser feito para
prevenir. Em seguida os vereadores escritos Antônio Humberto
Dantas, Maria Ivani Nunes, Karina Veríssimo Santos, Ancelmo
Andrade Dantas usaram da palavra para explanar sobre o tema
abordado, (explanações registradas nos anais da casa em áudio e
vídeo). Logo após o cerimonialista convidou os autores solicitante
da presente Sessão Especial para fazer uso da palavra, Astrogildo
Soares da Silva e Luiz Carlos de Almeida, os mesmos falaram da
importância da prevenção ao suicídio e agradeceram a todos os
participantes e palestrantes. CONSIDERAÇÕES FINAIS O senhor

Presidente Ancelmo Andrade Dantas, agradeceu a participação de
todos os presentes, declarando encerrada a presente sessão

especial. Para constar eu Genésio Tavares Lima, Secretário Geral da
Câmara Municipal lavrei a presente Ata que vai devidamente
assinada pelo Senhor Presidente, membros da mesa diretora e

demais vereadores (as) presentes.
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Plenário Vereador Carlos Henrique Melo, 20 de setembro de 2022
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