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RELATÓRIO FINAL

ATO DA PRESIDÊNCIA 87/2020
PUBLICADO DOM 12/03/2020

"COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (C.E.E.) PARA AVALIARFILAS DA

SAÚDE MENTAL, INDICADORES, REDE DE APOIO E AÇÕES DE

o PREVENÇÃO AOSUICÍDIO”

REQUERIMENTO Nº 1969/2020 — Vereador Marcos Papa
Hd,
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DA COMPOSIÇÃO:

VEREADOR MARCOS PAPA (CIDADANIA) - Presidente e Relator

VEREADOR GLAUCIA BERENICE (DEM) - Vice-Presidente
VEREADOR MARINHO (MDB) — Membro

DO FUNDAMENTO LEGAL:
Requerimento nº 1969/2020 de autoria do Vereador Marcos Papa;

Ato da Presidência nº87/2020 publicado no Diário Oficial em 12/03/2020

Vl



Estado de São Paulo

DA CONSTITUIÇÃO E FORMAÇÃO DA COMISSÃO

ESPECIAL DE ESTUDOS (C.E.E.)

Originária do Requerimento nº 1969/2020, de autoria do Vereador Marcos Papa

(CIDADANIA) e apresentado em Plenário no dia 10 de março de 2020, foi aprovado na

mesma data, originando o Ato da Presidência 87/2020, de autoria da Mesa Diretora da

Câmara Municipal de Ribeirão Preto.

Cumpridas as regras regimentais, pelas lideranças partidárias, foram indicados os
vereadores Marcos Papa (Cidadania), Luciano Mega (PDT) e Boni (Podemos), eis que o

Ato da Presidência foi publicado no Diário Oficial em 12 de março de 2020.

Desdeo início, esta Comissão Especial de Estudos (CEE) foi instaurada em 14 de Maio de

2020 e utilizou-se de todos os instrumentos permitidos na legislação para apuração e

alcance de seus objetivos, realizando reuniões e ouvindo autoridades e pessoas
interessadas e envolvidas no assunto que aqui é tratado.
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DO QUE FOI NOTICIADO NA IMPRESA LOCAL QUE

JUSTIFICOU OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL

DE ESTUDOS (CEE.

Ainda tabu na sociedade, suicídio aumenta em Ribeirão Preto - A Cidade On,2 de setembro de

2018.

https://www acidadeon.com/ribeiraopreto/cotidiano/cidades/NOT/9,0,1366329 ainda+tab

u+na+sociedade+suicidiotaumenta+em+ribeirao+preto.aspx?fb comment, id=1600564723

382893. 1601629569943075

Suicídios em shopping de Ribeirão Preto e a sordidez das redes sociais, Folha de São Paulo, 17

de março de 2020.

DOS REQUERIMENTOS/OFÍCIOS EMITIDOS PELA

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE) E,

RESPECTIVAS, RESPOSTAS E DOCUMENTOS QUE OS

ÓRGÃOS DESTINATÁRIOS ENVIARAM

1 - Pedido de providências sobre pessoa em situação de rua em rua Rio Maroni com rua Espírito

Santo;

- o senhor teve encaminhamento em saúde segundo a secretaria de saúde; o paciente

estava sendo acompanhado pelo consultório na rua.

2 - Questionamento à coordenação de saúde mental se há atividades online nos CAPS durante a

Pandemia;



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

- A coordenação de saúde mental nos informou que foi implantado alguams atividades

online, porém esbarraram em muitas dificuldades como a questãos dos recursos de

tecnologia da informação e comunicação. Foram realizados muito teleatendimento pelo

telefone e contaram com uma médica no CAPS II Sul que por ser gestante estava

atendendo os pacientes em videochamada por teletrabalho. Foi utilizado também uma

webcam para o CAPS para os pacientes irem ao CAPS para fazer a videoconsulta com a

médica usando o computador do CAPS.

3 - Notificação à coordenação de saúde mental para que as fichas de notificação possam ser

preenchidas online.

- Coordenação de saúde mental nos notificou que esta melhoria foi implementada com

sucesso.

DAS REUNIÕES E OITIVAS REALIZADAS PELA

COMISSÃOESPECIALDEESTUDOS(CEE,o,Fl, causes peemeesaassas

1 - 14/05/2020 - 15h - Reunião de Instauração - Pode ser acessado peloLink:
https://wwwr.youtube.com/watch?v=[NfpwCufzzM

2 - 29/07/2020 - 15h - Primeira reunião de trabalho,oitiva com usuários do SUS,Sra
Sun Szu e Sr Rodrigo Bernando; Pode ser acessada pelo link:

https://www.youtube.com/watch?v=kZ AiZLfLcaQ&t=1110s

3 - 20/08/2020- 15h - Segunda Reunião de Trabalho, com oitiva de Psicólogo Sr Lucas

Murta de Andrade, especialista na prevenção, intervenção e pós-venção em

casos de tentativa de suicídio. Pode ser acessada pelo link:

https://www youtube. com/watch?v=]cEFEDdKg]k

4 - 02/09/2020 - 15h - Terceira Reunião de Trabalho, com oitiva da bióloga e

pesquisadora do tema de notificações de casos de suicídio, Sra Dalila Viana de

Freitas. Pode ser acessada pelo link:

https:/www.youtube.com/watch?v=OpAGOc v Xo
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5 - 16/09/2020 - 15h - Quarta Reuniaô de Trabalho, com oitiva da presidente do CVV,

Centro de Valorização da Vida, Sra Shirlene Stefanelli. Pode ser acessada pelo
link: https://w ww .youtube.com/watch?v=2CTpg6QvV-I

6 - 30/09/2020 - 15h - Quinta Reunião de Trabalho, com oitiva da médica e diretora do

Colégio Viktor Frankl e coordenadora do SINN (programa de prevenção
escolar do comportamento suicida), a Sra Marina Lemos Silveira Freitas, o

médico psiquiatra Alexandre Firmo Cruz e o médico psiquiatra Gabriel Elias

Correia, coordenador de Psiquiatria do Grupo São Francisco e coordenador de

serviços de intervenções precoces da Unidade de Emergência do Hospital das

Clínicas. Pode ser acessado pelo link:

https://www.youtube.com/watch?v=CSchiGPOjTA

7 - 15/12/2020 - Sexta Reunião de Trabalho com o Coordenador de Saúde Mental de

Ribierão Preto, psicólogo, Sr Marcus Vinicius dos Santos. Pode ser acessado

pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=YnivpSkXXoU&rt=367s

Todas as ATAS da Comissão podem ser acessadas pela página da Comissão no site da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto:
https://publico.camararibeiraopreto.sp.gov.br/consultas/comissao/reuniao/reuniao index
html2cod comissao=127 penses rr: treta rim

recioEerDAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Rub

Com efeito, fundamentado em todo o trabalho realizado por esta Comissão Especial de

Estudos, como por exemplo, expedição de ofícios, diligências externas e oitivas de

funcionários públicos da rede municipal de saúde e de pessoas reconhecidas por sua

vasta experiência no assunto fulcral, apresentamos, a seguir, algumas considerações,

sugestões e encaminhamentos como finalização dasatividades:

CONSIDERANDO os resultados obtidos através dos trabalhos aqui realizados, bem

como a experiência demonstradas pelos profissionais ouvidos, os quais registraram, de

y,
A
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forma generosa, sábia e voluntária, as experiências acumuladas do controle social da

saúde à necessidade de aprimoramento do controle social da saúde no âmbito municipal;

Esta comissão foi proposta após uma série de tentativas e de casos de suicídio em série

na cidade de Ribeirão Preto. Com sensibilidade esta Câmara Municipal tratou do tema
ouvindo especialistas, procurando gargalos das filas de saúde mental e propondo
melhorias. Durante os trabalhos foi proposta à secretaria de saúde a adoção de

virtualização do preenchimento das fichas de notificação que foi implementada com

sucesso, acelerando a produção de dados e melhorando a subnotificação de casos. As

sugestões ouvidas pelos especialistas serão encaminhadas à secretaria de saúde como

sugestões, bem como principalmente a implementação com urgência do comitê de

acompanhamento da política de pessoas em situação de rua e a adoção do plano

municipal de prevenção ao suicídio.
FINALMENTE, como finalização dos trabalhos, baseando-se em todo o exposto acima, esta

Comissão Especial de Estudos apresenta, a seguir. algumas sugestões e encaminhamentos aos
Mer.ecromaraes gugaPGRrp:órgãos abaixo mencionados: c dê odo

i

Req. A , OD.
FI. assessores .

RIBEIRÃO PRETO

Solicitação para que o comitê de acompanhamento da política para prevençãoe intervenção em
casos de suicídio seja implementada com celeridade bem como a imediata conclusão e

implementação do plano municipal de prevenção ao suicídio. Encaminhamento para ciência

deste relatório e seus conteúdos.

II - À DIREÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA E COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Solicitação para que possam, orientados pela coordenação de saúde mental, aprimorar
treinamentos e capacitação em educação permanente junto à trabalhadores da atenção básica na

prevenção e pós-venção de casos de tentativa de suicídio.
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HI - À COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURIDADE

SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Que acompanheo comitê de prevenção ao suicídio da coordenação de saúde mental da secretaria

municipal de saúde, realizando oitivas com usuários de saúde mental para aprimoraros serviços,

principalmente frente à integração com a atenção básica.

Destarte, ante o exposto acima descrito, requer-se que a Secretaria Administrativa ou o

órgão competente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto encaminhe cópia destes

trabalhos aos seguintes destinatários: Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto e
à Comissão Permanente de Saúde, Assistência Social e Seguridade Social da Câmara

Municipal.


