ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS DESTINADAA
ACOMPAHAR A DEMORA DA LIDERAÇAO DE CORPOS PELO SERVIÇO DE
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Aos vinte dias do mês de agosto de 2019, às 17h08, no estúdio do TV Câmara da Câmara Municipal
de Ribeirão Preto, reuniu-se a COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE) DESTINADA A
ACOMPAHAR A DEMORA DA LIBERAÇÃO DE CORPOS PELO SERVIÇO DE
VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS EM RIBEIRÃO PRETO, contando com a presença dos Vereadores
Igor Oliveira, Presidente, Marinho Sampaio e Luciano Mega. O Presidente cumprimentou todos os
presentes, agradeceu as e informou que a CEE trabalha com celeridade visando buscar uma rápida
solução deste grave problema encontrado no serviço de verificação de óbitos da cidade. Em seguida,
o vereador Marinho Sampaio disse ter conhecimento de outro caso de uma família que teve problemas
com a liberação de um corpo nos serviços de verificação de óbito e no IML, relembrando que na
última reunião muitas dificuldades e diversos problemas dentro da estrutura oferecida pelo Governo
Estadual do Estado. Luciano Mega cumprimenta a todos e agradece aos familiares que estão aqui
hoje, dando essa colaboração aos trabalhos da CEE. Segundo ele, a falta de pessoal no SVO e outras
coisas, resultam nos problemas encontrados agora no serviço de verificação de óbito. O problema vai,
segundo ele, desde a formação do médico, que não será resolvida aqui, pois compete ao Ministério
da Educação, ate' a falta de funcionários, que poderemos resolver aqui com a ajuda, inclusive, dos
deputados. Em seguida, o Presidente Igor Oliveira convida os familiares do Sr. Alcides Bueno de
Souza Filho, que faleceu aos 61 anos, e da Sra. Francisca Luiza Dutra, que também infelizmente
faleceu aos 90 anos. Convida o Sr. Sebastião Júlio Vieira e também De'bora de Souza Jesus para serem
ouvidos pela CEE. Todas as perguntas e respostas dos depoentes encontra-se gravada em mídia áudio
visual. As oitivas transcorreram dos minutos 6:45 a 28:45. Resumidamente, os depoentes relataram
os problemas que tiveram com a demora na liberação dos corpos de seus familiares quando estes
faleceram, relatando, inclusive, que os corpos ficaram aguardando dentro do veículo da funerária até
serem liberados. Relataram, também, que o atraso se deveu ao fato que nas unidades de saúde não
havia o formulário para se declarar o óbito. O Presidente Igor Oliveira destaca que é preciso verificar
também a falta destas guias nos postos de saúde de Ribeirão Preto. O Sr. Sebastião pede a tomada de
providências nesses casos para que outras famílias não passem pelo mesmo problema. Marinho
Sampaio pergunta aos depoentes se em algum momento algum familiar acompanhou a funerária, no
trajeto posto de saúde até SVO. O depoente Sr. Sebastião informa que a informação foi que o SVO
não aceitou o corpo porque não tinha a declaração da causa da morte. O vereador Marinho Sampaio
disse ter certeza da necessidade de convocação das funerárias. Igor Oliveira informa na próxima
quinta-feira será ouvida a atual diretora do SVO-l, Sra. Simone, e que em seguida serão convocadas
todas as funerárias de Ribeirão Preto, e não são muitas na cidade. Igor Oliveira informa que quase

que semanalmente os vereadores acompanham casos como os aqui relatados. A íntegra dessa reunião
encontra—se gravada em mídia áudio visual, e faz parte desta ata, na forma da Resolução nº 46/18.

Nada mais havendo a debater ou esclarecer, a reunião foi encerrada às 17h39. A presente ata foi
lavrada por mim, Fernando Silvério Borges
, servidor designado, que vai assinada
tambem pelos vereadores abalxo.
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