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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO
PROF. DR. DANIEL AUGUSTO DA SILVA, POR SUA TESE DE
DOUTORADO EM PROL DAS AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA
O SUICÍDIO REALIZADAS NA CIDADE

Considerando  que  segundo  a  agência  da  ONU,  a  cada  40
segundos uma pessoa se suicida no planeta e que na avaliação desta agência é necessária
uma abordagem integrada, que mobilize não apenas a saúde, mas também a educação, os
meios de comunicação, instituições trabalhistas e o setor agrícola;

Considerando  que  cada  suicídio  é  uma  tragédia  que  afeta
famílias, comunidades e países inteiros, e em muitos países, o tema é um tabu, o que impede
pessoas que tentaram se suicidar de procurar ajuda;

Considerando  que debates  acerca do suicídio  são de extrema
importância,  principalmente  no   Brasil,  onde  os  números  de  pessoas  que  infelizmente
sucumbem vem aumentando todo ano;

Considerando  que o Professor Doutor do curso de enfermagem
da FEMA, Daniel Augusto da Silva, em visita ao gabinete do Prefeito Municipal de Assis, cedeu
à municipalidade sua tese de doutorado que pode ajudar a identificar o paciente e auxiliar nos
trabalhos preventivos contra o suicídio em nossa cidade;

Considerando  que a pesquisa foi realizada in loco em Assis, de
2017 à 2020, para o Prograsma de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Paulo,
Escola Paulista de Enfermagem;

Considerando, enfim, que esse importante trabalho vai somar às demais
ações e tratamentos de prevenção em prol da valorização à vida em nossa cidade;

Requeiro à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades
regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e aplausos ao
Prof. Dr. Daniel Augusto da Silva, por sua Tese de Doutorado em prol das ações preventivas
contra o suicídio realizadas na cidade.

Que do deliberado seja dado ciência ao homenageado, dando-lhe
ciência do reconhecimento do Legislativo Municipal assisense, em especial deste Vereador.

SALA DAS SESSÕES, em 27 de maio de 2021.
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