ESTADO DE SÃO PAULO

ATA Nº 20 DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIDADANIA
REALIZADA NO DIA 08 DE Novembro DE 2018. Aos oito dias do mês de
Novembro do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo,
nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, nº 1001, às
08h50min, reuniu-se a Comissão de Cidadania, presentes os membros Célio
Francisco Diniz, Presidente, Elizete Mello da Silva, Vice-Presidente, e Luís Remo
Contin, Secretário, para discutir e designar os relatores dos Projetos de Lei nºs 171 e
172/2018. Os projetos foram distribuídos aos relatores da seguinte forma: Projeto de
Lei nº 171/2018 ao vereador Célio; Projeto de Lei nº 172/2018 à vereadora Elizete. A
vereadora Elizete comunicou aos demais membros que como representante desta
comissão de cidadania realizou no dia 07 de novembro uma reunião na FEMA com a
comunidade acadêmica e o Conselho Regional de Psicologia para discutir ações
preventivas relacionadas ao comportamento suicida. Esta reunião objetivou dar
continuidade à Palestra " O SUS que dá certo: compartilhamento de práticas exitosas",
realizada no dia 10 de outubro no Plenário da Câmara Municipal de Assis. Informou
que dia 28 de novembro será realizada na FEMA uma reunião com os meios de
comunicação da cidade para orientá-los quanto a divulgação de notícias vinculadas à
suicídios, de acordo com as diretrizes éticas da área da saúde, para que estas não
sejam expostas de maneira a estimular novas ocorrências. Relatou também que o
grupo reunir-se-á todas as primeiras quartas-feiras de cada mês e que
extraordinariamente fará uma reunião no dia 5 de dezembro de 2018 para debater as
questões éticas que envolvem os temas referentes ao suicídio e ao cuidado com o
usuário da equipe de saúde mental do Município, já que estas são de relevante
interesse público. Após discussão, a Comissão deliberou apresentar os demais
pareceres no prazo regiment
o
endo mais nada a ser discutido, foi encerrada a
presente reunião às 09h3 in e eu, Alis on José de Andrade, Secretário da Ata, lavrei
a presente que uma ve conferida e
bros da Comissão, vai por eles assinada.
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