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ATA da 64ª Sessão EXTRAORDINÁRIA em 09 OE SETEMBRO DE 2023.

PRESIDENTE: ALESSANDRO MARACA

lº VICE—PRESIDENTE: BERTINHO SCANDIUZZÍ

Zº VICE—PRESIDENTE: GLAUCIA EERENÍCE

lº SECRETARIO: MATHEUS MORENO

2ª SECRETARIO: FRANCO

VEREADORES PRESENTES A SESSÃO: aqueies constantes no ANEXO 1, da presente sessão
extraordinária. Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e Vinte e anti realizou—se a SEXAGÉSIMA
QUARTA sessão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, em caráter EXTRAORDINÁRIO, presidida
pelo vereador Alessandro Maraca e secretariada pelos vereadores Matheus Moreno e Franco.,
respectivamente, iº e 2“ Secretários. Obs.: De conformidade com a Resolução nº 02, de 25 de marco de
_2_Q_2_(_I_ (autoriza a Mesa Diretora por meio de ato, & direcionar os trabaiiios do Poder Legislativo diante da
pandemia do novo Coronavirus / Covid—l9) e por meio do Ato da Mesa nº 15?»“ de 26 de iulho de 2821,
a Mesa Diretora desta Casa de Leis, considerando a necessidade de regulamentar as regras de retornada
consciente das atividades do Poder Legislativo Ribeirão-pretano, sentindo os critérios estabelecidos nos
protocolos do estado de São Paulo, resolve: I— restabelecer as atividades presenciais no Poder
Legislativo Ribeirão—profano, de forma a priorizar a eficácia nos trabalhos e a economia de
recursos públicos; Il — restabelecer o rito previsto no Regimento interno da Câmara MuniCioal de
Ribeirão Preto, inclusive no que tange à realização das sessões ordinárias e extraordinárias e
reuniões das comissões permanentes e temporárias e 111 — restabeieceri conforme disposto no
artigo 152 do Regimento Interno, as sessões ordinárias às terças e uintas-feiras, com duração de 843%

(quatro) horas, das 18h00 às 22h:00, com intervalo de 15 (quinze) minutos entre o término do
expediente e o inicio da ordem do dia. As lózi4 horas sob a iªresidência do vereador Alessandro
Maraca, com número legal de vereadores e de conformidade com a convocação feita anteriormente pela
Presidência, que fica fazendo parte integrante da presente ata, foi aberta a sessão para a oitiva do
Excelentíssimo Secretário Municipal de Saúde do municipio de Ribeirão Preto& senhor Doutor
SANDRO SCARPELINI, para prestar esclarecimentos sobre as ações de enfrentamento da pandemia
Covid—l 9 (Requerimento nº 4143/2021 — Coietivo Popular Judeti Ziliit, conforme Resolução nº i23 de if?

agosto de 2021, cuja convocação foi distribuída aos senhores vereadores no prazo regimental. Ato
contínuo, foi procedida a CHAMADA REGIMENTAL, estando presentes os vereadores constantes do
ANEXO 1. A seguir, sem emendas e na forma regimental? conforme votação no ANEXO 1, foi aprovada a
ata da sessão anterior, 63ª sessão ordinária, do dia 02 de setembro de 2023, em seguida foi suspensa a
sessão. ORDEM DO DIA: CONVOCAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SECRETÁREO?
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, SENHOR DOUTOR
SANDRO SCARPELINI, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE AS ACOES DE
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID—t9 (REQEERIMENTO Nº 4143/2623 ——

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI), CONFORME RESOEUCÃO Nº 12, DE 13 AGOSTO
DE 2021: Foi reaberta a sessão. Após verificado a presença do senhor do senhor Sandro Scarpeiinn
Secretário Municipal de Saúde do municipio de Ribeirão Preto? ta forma regimental, a Presidência
eonvidowo para tomar assento ao lado direito da Presidência e salientou ao convocado, que ele teria it“?

(dez) minutos para fazer uma explanação iniciai sobre o tema pelo quai foi convocado, conforme disposto
no requerimento. O convocado iniciou desejando uma boa tarde ao Presidente e os demais vereadoresir

%



onde passou a tecer informações a respeito do objeto da convocação, como também, foram transmitidos
pelo painel diversos slides sobre o referido tema, o qual, segue cópia anexa e fica fazendo parte integrante
da presente ata. Em seguida, utilizaram a tribuna para perguntas, os vereadores: França, e Coletivo
iªopuiar Judeti Zini. OUESTÁQ DE ORDEM ! Presidência: Em decorrência do horário e havendo
ainda 10 vereadores inscritos para perguntas, a Presidência requereu e foi aprovado, conforme votação
pete processo simbólico, a atteração do tempo para realização das perguntas, de 05 (cinco) para 02 (dois)
minutos cada vereador e o tempo para as respostas do convocado, de 10 (dez) para 04 (quatro) minutos. A
Presidência saiienton que dessa forma, todos os vereadores inscritos seriam contemplados para uso da
tribuna. Ato contínuo, continaararn utilizando a tribuna para perguntas. os vereadores: Zerbinatog
Bertinho Scandiuzzi, Mauricio Gasparini, Marcos Papa, Ramon Todas as Vozes e Elizeu Rocha. Não
havendo mais vereadores inseritos, a Presidência agradeceu ao convocado pelos esclarecimentos
prestados. A transcrição “ipsis Zãtíerz's” de todo o andamento da sessão, ou seja, de cada pergunta e
resposta feita ao convocado ficaria muito extensa a ata entretanto a Presidência coioca a disposição dos
senhores vereadorese toda popotaçao interessada cópia digital desta sessao no arquivo da TV Câmara e
também disponibilizado no canai da TV Câmara na rede “You Tube” Ás 18: 08 horas a Presidência
encerrou a sessão, antes porem? convocou a Casa para a próxima sessão ordinária a ser realizada, iogo
após o término desta sessão, constando da Ordem do Dia matérias com prazo pela Lei Orgânica do
Município e outras já publicadas, cuja reiação foi distribuída oportunamente. Estiveram presentes a esta
sessão todos os senhores vereadores. Nada mais havendo para constar, lavrou—se a presente ata, que
deverá permanecer na Secretaria Legísiativa para conhecimento dos senhores vereadores pelo prazo
regimental. RIBEIRÃO PRETÚ? 09 DE SETEMBRO DE 2021 ..........................................................
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Câmara Municípal de Ribeirão Preto
Av. Jalénxmo Gºnçalves, 1200
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RELATORIO DE PRESENÇAS * ("* ' " ; a:
64ª Sessão Extraordinária de 09 de setembro de 2921

Inicio sessão: 15:14:30 Término sessão: 1833819

Chamada nr. 1 Data 091691321
Ah: a Encerrªmento
16:09:30 15:28:30

Parlamentares Partidº Legisl. Status Horário
25 ALESSRNDRO MARACA MDB na PRESENTE 1512155

rn? ANDRÉ ROBIN! nova xa PRESEHTE 15,165?
& EERTWHO semnwzzx PSDB 15 FRESENTE 15 nas

318 BRANDQVQGA REF 15 PRESEN'ÍE 361928
320 commo Juogn zuu PT 16 PRESENTE Bins
321 GUDA "masc PT 15 PRESENTE 16: 4:35
25 guza: ROCHA PP 13 PRâSENTE

ms FRANÇA PSB 15 PRESENTS
319 FRANCO FERRO PRTB na PRESENTE xa: sçzs

& GLAuctA BERENICE DEM 15 PRESENTE 15 10.36
AC IGOR OLIVEIRA wa iª PRESENTE 16:09?“
&& XSAAC ANTUNES FL ua PRESENTE 170.317
.As JEAN comum PSB 15 PRESENTE zsrzms
&: meow FERNANDES PDY 18 PRESENTE mime
12 MARCOS FAFÁ em 1a PRESENTE 15:15:41

32? MATHEUS mceeno MDB «e PEESENTâ 1631366

35 mumclo mm;:mes PSDB 18 PRESEME xe' .»?
&. ..::AuRícpc GASPRWUU PSDB 13 PRESENTE «& . º?
15 PAULO MODAS PSL #5 PRESENTE 15 17:13

323 RAMON mais VOZES PSOL m PRESENTE 1515 ao

35 RENATO zucowªro PP na PRESENTE msn 12

324 zgRsmmo PSB «& PRESENTE as 2541

Pzrlxmenlarea umidades: 022 . Presenrax: zm . Auscntnz aos

Usuérm' FÍLIPE * impressº em UiíCQiZOZi 15310: Pág. [ INSTALL Tecnnfogia
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neurônio DE VOTAÇÃO
64“ Senão Extraordináyía de nª de setembro cá?. 2923
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Câmr Municipal de RE beirão Preto
EstadodeSaoPaul,

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021.

De conformidade com ê 4º, do artigo 25 da Lei Orgânica do Município de
Ribeirão Preto, combinado com OS artigos 173 e 174 do Regimento Interno da Câmara
Municipal (Reso1ução nº 174/15 e aiterações), ficam os senhores vereadores CONVOCADOS
para a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA a ser reaíizada no dia 69 DE SETEMBRO DE 2021,
com início às 16:00 horas, em atendimento à Resolução nº 12/2021, Visando receber O

Excelentíssimo Secretário Municipal de Saúde do município de Ribeirão Preto, senhor Doutor
SANDRO SCARPELINI, para prestar esclarecimentos sobre ações cie enfrentamento da
pandemia de Covid—19'(Requerimento nº 4143/2021 - Coletivo ?Opular Judeti Zini e França).

CONVOQUEM—SE OS SRS. VEREADORES.

Ribeirão Preto, 02 de setembro de 21121

ALESSANDRO MARAC
,“

Presidenre

SIMS



em Preto

CONVOCAÇÃO AOS AUSENTES _ SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

A ser realizada no dia 09 DE SETEMBRO DE 2021, com início às 16:60 horas,
em atendimento à Resolução nº 12/2021, visandO receber O Exceientíssimo Secretário
Municipal de Saúde dO município de Ribeirão Prete, Senhor DOutor SANDRO
SCARPELINI, para prestar esciareeímentos sabre ações de enfrentamento da pandemia
de COVid-19 (Requerimento nº 4143/2021 — COíetiVO Popular Ãudeíi Zini e França).

DATA HORARIO VEREADOR NOME LEGÍVEL

Aggªqfâà vªçãº ISAAC ANTUNES 5% ám'âmc
J' ; *”
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Secretaria Munãcipal da Saúde
Ribeirão Preto - SP

PANDEMIA COVID—19 EM RIBEIRÃO PRETO
CONVOCAÇÃO DA CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

09 DE SETEMBRO DE 2021

%%.» &? %âªâm âªarwâêm
Livre Docente da FMRP—USP

ªggretárêº Munigipa! da Saúde
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Secretaría Munícipe? dã Saúde

?) õcupação de ieítos no município
Desde, entãº, diferemememe de que

_ , í_ ,; º; â__ ;' _
é“ ª' ., n' _ '; , ; ;_

ª ;; ,_...;“;âw ,,, ,,,, , _,. .“, ,__ _, ,, _ ,,,A _,à ;, , Z,,» “é“, “,,,. ;, , ;_;”: [_ “_, Jªy,; , *. "ª,—,
; ,“; ;; “,,,, »» _;,à ,

ªªi—3% ?:ÇÃQÃÁÉÉ .àeàíaêàiàã ªsh; ãíafíªwííâàa &, 45333; àààãíáâwi 13133 ; ªí?,êz- iªíííiãããíísºwíi; í;:$;mãizaíiííààwããâ»â;ãí;

242 310 M LL
[

--Total Leitos Geral —Total Pacientes Geral

Fonte: Divisão de Vigilância Epidemioiógica —-— Departamento de Vigilância em Saúde e Pianejamento -https://£eitoscovíd.org/sp/ribeirao—preto



Secretaria Municipal da Saúde
Ribeirão Preto -- SP

!) Ocupação de leitos no município

Porcentagem de oCupação dos ieitos de CTI COVID — RIBEIRÃO PRETO — 07/09/2021 23:00h
120,0

100,0

80,0

60,0

0,0

Fonte: Divisão de Vigiíància Epzdemialógica »— Departamento de Vigiâância em $aúde e Planejamenta -httpa://leitoscovíd.org/sp/ribeiraQ—prete



Secretaria Munãopel de Saúde
Ribeirão Preto - SP

» Ocupação'de leitos no município_ ___4

Desde então, diferentemente do que
aem sem“ 535353 mi 3553555. 5,95%:5 emfoi; Hª eemenãçefaájo a;: ªããízz»âªsífâifiíãiíííâíãíã?

Boletim com dados até o dia 05 de abril de 2021
Quadro 1: Distriboãçâo do toteã de casos; notificados; (suspeitos) e confirmados (ie Covidáât em
pacientes residentes em Ribeirão Preto, segundo data de notificação,, 2026 e 3321,

17.193 8.127 9.063 1Janeiro ? O
_

? O

Fevereâw &? &) 1? (: 153.523 4.532? 5.5?1 131

Março 531 88 443 & R&S”? 855551 8.155 1.2???

Abrii 1.294 222 1,073 0 1.894 608 Em 712

Maio 3383 1.238 2.345 (3 G O 33 &

Junho 1233633 &?12 3351 G G & €) ª;?

Juina; 17,82% 8.886 9.215 O O G G O

Agoaío 34,4% 6489 7,935 6 £) £? & o

getembm 12130 5.493 63532 (3 G O 8 9

Outubro 96% 3.402 6,2% O G G O 0

Novembro 8:93:21» 3.365
_

563 $ 0 G & (3 iii

O G G G &?Qezembro “34623 5356 8,267

e: Divisão de Vigilância Epidemiológica —— Departamento de Vigilância em Saúde e Planejamento



Secretaria Municipal da Saúde
Ribeirão Preto — SP

i) Ocupação de leitos no municipio
,

Desde mãe diferememeníe ãe que
vem senda falado pela prefeitura 63333 námems vêm aumentando censêstememente

Relatório resumido com dados até o dia 30 de abril de 2021
internadªs par (Invia—19 em ãibeirâº Preto SP pºr (notificaçãczx) semana epidemiaiógica

Pente: SiVE9»€irêpe

Variaçãº de «34%, iãº

emm 35 aemanae
2332143 & 232144.

Éªõnte: Divisão de Vigilância Epidemioiógica —-— Departamento de Vigiiância em Saúde e Planejamentº



Secretario Municipei de Saúde
Ribeirão Preto - SP

;;;/43195an

ii) Fiie de eepere para ieiâoe

mordaz da situação do município que é a fila de eapera de internação por ieitog
O agravamento na ocupação de ieiàzos traz oonsigo um ouíro indicaáor mais

UMª—EEG

Ribeirânia
Siro ?auâo

313 Cega
São Francisco
âumotai

&& ao
$ano

iºãieeãrãoio
F'oio (jovi i

iªeio Coª—Aiii ”lã

somem:

RC: fâemme
HC; 055

subtotai

Nos Pólos Covid e UPAS foram montados
40 leitos de Terapia Intensiva completos,
à exceção de hemodiálise.

Soiiciíewae divulgação transparente (io número de paoiemes em

fila de espera para kim de GTi.

Qaadro 8: Óbitoa confirmados cie COVIDJÇQ nas mamae 24 horasi detaihadog gor etíoiogiai tipo de

hospiíai. sem, idacãe & presença de comorbidades. em pacientes residentes de Ribeirão Preto.? 353, 25320

ZÚZ'i.

amarga SAR$«CDV2 emm M % ºªªºª“ ohesidade

0520552023 QARêãCGª-jê M ée Hipeftensâo arterial & obesidace

325053202? ÉARS—CCVZ Púbzice ?: 5? Em investigação

Miãfwfãoãi EARS—COVÉ Pri—Jaén: ? 51 Qoença carâiovaecuiar crônisa & oessiáaoe

? área—ecrã SARââGVZ M 53 Hipertensão maria!

343552132. % EARrZ—CCVQ Púbiico M 6? Doença caroiovascuiar cronica

iâãúãfíãêíà % SÁÉSQCVZ Púbsico F 48 [31806135 meifituss

Fonte: EEBEVÉ? arise “ª ªbªte extrawhospitaíaf
http:/!www.saude.ribeiraooreto.sp.qov.br,/portai/saude/boietimmovo—coronavirus—covid—i9 desde 16 oi março de 2020



Secretaria Municipal da Saúde
Ribeirão Preto - SP

II) Fila de espera para leitos
Distribuição dos óbitos de residente de RP por local de ocorrência

[Hospitais 33:37— 34483; _ 3,307, ”:
,

3.—87,1__,_
'

, 3.176
UPAs/Pólos 259 191 163 297 539

*

Domicílio
,,

,_ 642," _, 634 733”:
_

952 * 1331

Via púbiica 71 88 79 96 73
, Outros º

'7
1710 170,87]:

7 122
, , "

153;
, &

789

Total 4.469 4.409 4.464 5.369 4.508

iioepimis;
* fu; ??,2' 15,4 22,1 " 70,5

UPAs/Pólos 5,8 4,3 3,7 5,5 12,0

Domrcriro 144 “
,

142 *

: 164 177 740
i *

2,0 1,8 1,8 1,6

**fªÓutros
_ 24 217 28 20

Total 100 100 100
_

100 100

Via pública

2021* — ate o dia. 29 de agosto— Sistema de Informação de Mortes SW!
Fonte: Divisão de Vigilância Fpidemioiógica Departamento de Vigilância em SaúdeeePianejamento



Secretaría Munioãoai ola Saúde
Ribeirão Preto - SP

iii) Número de infectados por dia iii) Número de óbitos pw " " “ ,,

“&ªeDàepeeãeâeeooeâ%àuoeçâeíkeâaeoeaiwieâeeílemdwããeâjªeemiâª w

Decreto 50 em amarelo, em verde decreto 118

miga/ªusªld

31

29

27 27
26

25
2

23 23 23
22 22 22

2221 21 21

" ª' 18
18 18118 1818

17 17 177 17 17
16 16 16 16 16

15 15ª .:l 14
13 13 13

12 12 12
11 11

10 1010 10
10 9 G 99 9 9

88 8 88 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7

s a e a e se 6

< 5 5 5 5 555 55 5
5 “- 4 44

3 33N 2 2 2 2 2 2 2 22 22 22 22
136 11 1 111 1 11

, º, , , , , ,

Í, in % Í Ei Ífiººiºimººii iiiººººiºiiiº
'ª'-WV?" | : : .| ,!

| I ' | I | ! | 1

* e foº & nª o“ «& oº %* e e e e &» & .ªs .O? «& «> & e o O
* ' & & 'b o !» fb & & & (º & x x, xx & xx Xx &» QQw ,» ,,«x & & o e «fâ &» é» ,e (€; 033 ao“ o“ e“ 49 e & <ª> ríº & «bx

Fonte: Divisão de Vigilância Epidemiológica — Departamento de Vigiiânoia em Saúde e Planejamento



Secretaria Municipal da Saúde
Ribeirão Preto - SP

III) Número de infectados por dia IV) Número de óbitos por dia

A
Cerne exempie podemºs citar 0 caso de

Batatais que depeis de emas semanas de ieckdewn zerºu & fiâa de espera pºr ieites na
%íâr'siêse » ?zmeªaxe,» ãe— yeiçegêegâe eee ãeãâee sie %;,ªêê ãe ãêâzªeâfêe ªire? ee; ggªegieew “& ªne—em

(79,35

fâã'âi'â ”&

enigmª,?» , % Seg; 3 iii,?”
Lockdown em Batatais 62980 habitantes -- 7 leitos de UTi (Público e
Privado) 5 ieiies de enfermaria

Forste: Divisão de Vigilância Épidemieiógica Departamentº de Vigilância em Saúde e Planejamento
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Seoretara Muníoioaã da Saúde
Ribeirão Preto -S

III) Número de infectados por dia IV) Número de óbitos por dia
ígíoââaça oxornpãa pââââíãâíã girªr 53% mas:; azia;

Éatataís, que depois de duas sªmanaí; (3.53 iockdown xama & fiãa dª aspera por loítos no

Orientação da Organização Mundial da Saúde sobre o assunto de “lockdown” no contexto da
Covid—lº, encontrado no link: https://www.who.int/news—room/q-a-detaíl/herd—immunitv—
iockdowns-and-covid-lg

“345 medidas de distanciamento físico em grande escala e as restrições de movimento,
frequentemente chamadas de 'travarnentos', podem retardar a transmissão do COVlD—19 ao
limitar o contato entre as pessoas.
No antonio, ESSGS medidas podem fer um impacto negativo profundo sobre os indivíduos,
comanidades & saíiâãndes, ao àrazgr a vida sorria? & econômim anos;? a uma namiisação. Essas
mndidag ofeãam demmnorcmnaímmís os Gfâwôã dàsfovorecídos, fncfumdo mamas Em situação
diª gonrrzza, migrantes, pessoas deslocados infernomanfe e roíaqináos, que na maioria das VEZC—ÉS

vivam em focais sunâriomdos & mm poucos recorram, &? dependem río frabafno diário para sua
ªgªggrêncio.



Secretaria Municipal da Saúde
Ribeirão Preto — SP

Ill) Número de infectados por dia IV) Número de óbitos por dia
Como exemplo? pademas citar a aeee de

Batatais, qee depois de aeee semanais de íaekáawn zerou & ííie de espera por leitos no

ºrientação da Organização Mundial da Saúde sobre o assunto de "lockdown" no contexto da
Covid—IQ, encontrado no link: https://www.who.ínt/news—room/a—a—detaiI/herd—immunitv—
lockdowns—and-eovid—lg

Á UÉWÍ; recarraece aire, err? eeríae aarríae, criam-ra pareces; aaa averarrr escaãaa a ada ser armar
pedidos de permanência em casa e parrae medidae para ganhar tempo.
Os aovernos devem aproveitar ao máximo o tempo extra concedido pelas medidas de 'bloaueio',
fazendo tudo o que puderem para desenvolver Suas capacidades de detectar; isolar, testar e cuidar

.=: de todos os casos; rastrear e colocar em quarentena todos os contatos; engajar, capacitar e
ha permitir que as populações impulsionem a resposta da sociedade e muito mais.

' ªº A GMS espera que os países usem fnfervencôee direcionadas onde e quando necessário, com base:“

;saAJ

na situação focal.”
81

ªi:



Seoretaríe Municipe? oie Saúde
Ribeirão Preto --

lll) Número de infectados por dia IV) Número de óbitos por dia
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CORONAVGRUS (Covíd—Í 9)
http:/lwww,saude.ribeiraopreto.sp.gov.br/portaI/saude/enfrentamento—ao—novo-coronavirus
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Relatória Epidemioiógícº Resumidº da Indicadores para & emm—19
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Óbitoe por Covid em Residentes de Ribeirão Preto por mês de início dos sintomas 07/09/2021
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Ribeirão Preto 07/09/2021
Proporção (%) de Síndromes Gripais e SRAGs covid positivo em residentes de
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Situação da ietalidade (%) e mortalidade (moema) em 09 de setembro de 2021 cidades
brasileiras entre 400 & 800mil habitantes
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Situação da letalidade (%) e mortalidade (moema) em 09 de setembro de 2021 cidades paulistas
entre 400 e 800mil habitantes
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Distribuição de óbitos por faixa etária em porcentagem (residentes de RP)
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Situação da Vacinação em Ribeirão Preto 09/09/2021 »9h
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