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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
Dia 06 de Dezembro de 2018 — Reunião

Aos seis dias do mês de dezembro de 2018, às 10:00 h. na Sala de Comissões da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, reuniram-se os membros da Comissão Especial de Estudos
Para Analisar e Viabilizar Programas de Assistência às Mães de Bebês Prematuros
na Cidade de Ribeirão Preto, nos termos da Resolução nº 93/2017. Integram esta CEE,
a vereadora Gláucia Berenice (PSDB) - Presidente e os vereadores João Batista (PP), Dr.
Luciano Mega (PDT) e Marinho Sampaio (PMDB) - Membros. A Vereadora Gláucia
Berenice inicia os trabalhos, cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e
manifesta que pelo fato de não estarem presentes os demais membros da Comissão, ouvirá
as duas convidadas presentes e não haverá deliberação por falta de quórum, caso os
demais membros não se façam presente durante o andamento da presente reunião.
Agradece a presença dos assessores parlamentares Carolina Carreira, representando o
vereador Marinho Sampaio e Renata. representando o vereador Luciano Mega. Faz um
breve relato sobre o objeto dessa Comissão e o andamento da mesma e dizque o objetivo
dessa reunião é ouvir Agda Dias, representante das mães de prematurose do site Mãe da
Amora e a Sra. Lilian Aparecida Sacutti Luchesi, representante da SEMAS e responsável
pela emissão de carteiras para deficientes. Agradece a presença das convidadas e em
seguida, a vereadora Gláucia Berenice passa a palavra para Agda Dias, para que a mesma
faça umrelato sobre a sua experiência como mãede filha prematura. Em seu depoimento,
Agdafala sobre os problemas do parto antecipado, as consequências para a mãe e para o
bebe prematuro, além do complexo relacionamento advindo da maternidade e da luta pela
sobrevivência do prematuro. A vereadora Gláucia Berenice faz diversas perguntas a
respeito do suporte e amparo recebidos pelas mães após o nascimento de seus filhos
prematuros, tanto na UTI Neonatal, quanto após a alta. Todo o relato, bem como
perguntas e respostas, encontram-se gravados em mídia áudio visual que encontra-se
encartada aos autos. Em seguida, a vereadora Gláucia Berenice chama para prestar seu

= depoimentoaassistente social da SEMAS, Sra. Lilian Sacutti Luchesi, responsável pelo
setor do benefício de transporte gratuito para deficientes e pergunta sobre a possibilidade
de estender esse benefício para as mães que necessitam se locomover diariamente aos
hospitais para acompanhare contribuir com o desenvolvimento de seus filhos prematuros.
Solicita ainda a vereadora Gláucia, presidente dessa CEE, caso não seja possível
enquadrar as mães nesse programa de transporte, se ela tem alguma sugestão para
fornecer a essa Comissão. Todas as perguntas e respostas estão gravadas e fazemparte
desta ata através de mídia áudio visual. Abre a palavra aos membros da CEE,vereadores
Luciano Megae João Batista, que comparecem neste ato e ambos justificam o atraso, em
virtude de compromissos externos relacionados ao mandato, sendo que as manifestações
completas. bem como as perguntas às convidadas, constam da gravação. Por fim, a
vereadora Gláucia abre a palavra às convidadas e aos vereadores membros dessa
comissão, para suas considerações finais. Todos parabenizam Agda, mãe da Amora, pelo
exemplo e amor contidos em seu emocionante e rico depoimento. Agradecendo a
presença de todos e em especial às convidadas que compareceram,a presidente da CEE,
vereadora Gláucia Berenice encerra a presente reunião. A íntegra dessa reunião foi
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gravada em mídia áudio visual e encontra-se anexada, fazendo parte integrante da ata.
Nada mais havendo, nem interessados em se manifestar,a reunião foi encety;
horas. da qual para constar, eu Emir Aparecida Martins Paulino) IVAservidora designada, lavrei a presente ata. que foi elaborada nos termós da Resolução
46/2018, que depois de lida e aprovada. vai assinada pela Presidente desta CEE.
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