EMENTA REQUER INFORMAÇÕES ACERCA DA
ATUAL SITUAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DA RAPS NO
MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA.
SENHOR PRESIDENTE
Apresento à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO o poder fiscalizatório do Legislativo
CONSIDERANDO o princípio da transparência regente da administração direta
e indireta segundo o artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Lei de Acesso à Informações (Lei 12.527/2011) e o
Decreto Municipal 172/2012;
CONSIDERANDO a Política Nacional de Saúde Mental e a Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS) que estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com
problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas.
CONSIDERANDO que a RAPS é composta por serviços e equipamentos como
os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT),
Centros de Convivência e Cultura, Unidades de Acolhimento (UA) e Leitos De Atenção
Integral.
REQUEIRO,
na forma regimental,
Que sejam oficiados o Ilmo. Sr. Antônio Duarte Nogueira Junior, Prefeito
Municipal, e o Ilmo Sr. Ricardo Aguiar, secretário da Casa Civil de Ribeirão Preto, para que
apresentem informações a respeito da atual situação dos equipamentos da RAPS no município,
em especifico:
1. Quais são os equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial existentes no
município de Ribeirão Preto?
2. Quais são as localizações dos equipamentos e quantas pessoas são atendidas
diariamente em cada equipamento?
3. Qual o número de trabalhadores e servidores em cada um desses
equipamentos?
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4. Quais são os projetos para as RAPS do poder executivo em atividade no atual
momento e seus respectivos cronogramas?
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Caso não exista as informações solicitadas acima de forma centralizada, requeiro
que a prefeitura oficie todos os órgãos da administração pública, direta e indiretamente,
solicitando essas informações de forma individualizada.
E que, aprovado pelo Egrégio Plenário, seja encaminhado o presente ao
Excelentíssimo Prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira, para que determine
providências imediatas para o que foi solicitado.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2022

DUDA HIDALGO
VEREADORA
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5. Existe a previsão de criação de novos equipamentos para a RAPS?

Assinado digitalmente por
MARIA EDUARDA
ALENCAR HIDALGO
441.902.248-55
Data: 02/06/2022 14:29
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