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DESPACHO

suBsTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI

Nº 109/2019 EMENTA: Institui 0 Diretrizes Municipais e o Plano Municipal
de Prevenção ao Suicídio em Ribeirão Preto.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casa o seguint:

Artigo 1º - O Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio tem por objetivo articular a entid: des
e atores que atuam na prevenção ao suicídio, faclitar protocolos de identificação de situs es
de risco e fluxos de atendimento, gerar articulação intersecretarial no âmbito da gestão
pública e Intersetorial junto a entidades da sociedade civil.

Artigo. 2º - Fica facultada à Secretaria Municipal de Saúde a coordenação no desenvolvimento
do Plano Municipal de Prevenção ao Suicídio, em parceria com as secretarias mun ciais,
instituições acadêmicas, organizações da sociedade civil, organismos governamentais e
governamentais, com base nas seguintes diretrizes sem o prejuízo de outras a se am

instituídas:

1- Promoção e divulgação de eventos e estratégias de sensibilização de atores da poli
gestão pública e privada, ao longo do ano e em especial no mês de setembro, em refar oà
campanha Setembro Amarelo, sobre questões técnicas e científicas acerca da prevencio e
enfrentamento ao suicídio;

11 = Publicização de dados sobre a atenção ao suicídio, de modoafacilitar 0 acesso junoàtécnicos bem como dar subsídios para a elaboração e ajustes de estratégias de prevex;;o é
treinamento de profissionals;

HI - Promoção de diálogos e encontros com entidades que prestam serviços de prevenzã so
suleídio, de modo a divulgare integrar canais de acolhimento de demandas;

IV - Realização de ações que foquem populações em situação de vulnerabilidade social
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V— Os conselhos municipais de direito do município poderão ser convidados a integrsr as
ações de treinamentos e organização dos eventos de prevenção ao sulcídio, com à garintia
que possam trazer pautas pertinentesà suas especificidades.

Vi — Elaboração de um protocolo municipal de prevenção ao suicídio, realizado de rodo
coletivo, integrado e Intersetorial;

Artigo. 3º - Fica facultada também a criação de canais de divulgação dos didos
epidemiológicos geridos pela Secretaria Municipal de Saúde, relacionados à saúde pública, à

fim de identificar e monitorar possíveis casos para avaliação e cuidado promavencaa
interdisciplinaridade entre os profissionais e intersercrialidade entre secretarias e soc ecade
civil organizada que atuam no segmento.

Artigo.4º- O Município poderá instituir um Comitó Intersetorial de Acompanhamen o e
Monitoramento da Politica Municipal para a Prevenção ao Suicídio, composto paritariany nte
por representantes da sociedade civil e das secretarias municipais que tenham atribuiões
relacionadasdireta ou indiretamente com a matéria, observando o disposto em regulamen:o.

Parágrafo Único — Em caso de não interesse da gestão municipal ficará facultado à socecsde
clvila organização e gestão deste comitê.

Artigo Sº. A Política Municipal para a Prevenção ao Sulcídio será implementada de fama
descentralizada e articulada entreas secretarias municipais bem como junto as entidad= da
sociedade civi que a ela aderirem.

Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação costa lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário,

Ribeirão Preto,26 de setembro de 2019
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Vereador
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JUSTIFICATIVA

ieosO atual substitutivo vem a partida discussão do Projeto de lei 109/2019 com setorestda sociedade que atuam com o tema;oprojeto foi remodelado para suprir a solicitação de
maior intersetorialidade na prevenção do suicídio

é um ato complexo cuja causa mais comum é um transtorno mental +ou
psicológico que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismoe aliase

O suici

de drogas. Dificuldades financeiras e/ou emocionais desempenham um fator significativo »arz
evolução do quadro que pode vira culminar com o indivíduo desejar e retirar a própria vid1
Relatório da Organização Mundial de Saúde, a (OMS), chama a atenção de governos pera €

suicídio, considerado "um grande problema de saúco pública” que não é tratadoe preve vide
de maneira eficaz. Segundo o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos — :xz
de 11,8 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, De acordo com a agência das Na :5es

Unidas, 75% dos casos envolvem pessoas de países onde a renda é considerada beix, ou
média, Infelizmente, no Brasilo elevado número de suicídios é alarmante eocoloca entr: os
dez países com as taxas mais elevadas da morte. Em 2012, foram registradas 11.821 rio tes,
sendo 9.198 homens e 2.623 mulheres. Entre 2000e2012, houve um aumento de 10.45; na
quantidade de mortes — alta de 17,8% entre mulheres e 8,2% entre os homens. O país om.

mais mortesé a Índia (258 mil óbitos), seguido de China (120,7 mil), Municipios Unices (43
mil) Rússia (31 mil), Japão (29 mil, Coreia coSul(17 mil) e Paquistão (13 mil)
Assim comoa compreensão do suicídio é complexa, sua prevenção também o é. O Muniipio
tem papel relevante para o tratamento desse transtorno, identificando possiveis siniornas,
acompanhandoe oferecendo possibilidades de recuperação aos que necessitem. Serco o
suicídio um problema de saúde pública, sua prevenção pode ser possível desde que se proyíie
o desenvolvimento de políticas públicas o a capacitação no manejo do comportamento sui:ida
que, por sua vez, envolva diversos profissionais, como psicólogos, médicos, enferrsz ros,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, professores, jormalitas,
advogados, policiais civis e militares, líderes retigiosos e de comunidades, entidides
governamentais e não governamentais, entre outras. A troca de Informações entr: os
profissionais fornece subsídios importantes para a elaboração de planos interventivos. Par so
a nece
assim poremos fim a esse distanciamento social. Não podemos trataroassunto conto um
tabu, À prevenção ao suicídio deve fazer parte, de forma muito natural, da roda de amisos,
nas escolas, no trabalhoe dentro das nossas caszs. Buscar meios para prevenir e ajdar
àqueles que estão vulneráveis é a forma prevenir esse terrivel mal

apresentamos esta proposiçãe, | ara

ade de falar, debater, pesquisar, conscientizar as pessoas sobreoassunto, poi: só

Por sua inquestionável importância e relevância sos

cuja aprovação contamos com o apoio dos nossos pares.


