
ATA DA COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS
Dia 25 de setembro de 2018

Aosvinte e cinco dias do mês de setembro de 2018, às 15:18h. na Sala de Comissões da Câmara
Municipal de Ribeirão Preto, reuniu-se a Comissão Especial de Estudos para avaliar as Filas do
SUS (Requerimento nº 5529/17), nos termos da Resolução nº 71/2017. Integram esta CEE, o
Vereador Marcos Papa — Presidente e os Vereadores Marinho Sampaio, André Trindade, Gláucia
Berenice, Nelson das Placas, Elizeu Rocha e Dr. Luciano Mega - Membros. Ausentes
justificadamente os Vereadores; Marinho Sampaio, Elizeu Rocha, André Trindade, Gláucia
Berenice e Nelson das Placas. O Vereador Marcos Papa presidente desta Comissão Especial de
Estudos, inicia os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e faz um
breve relato sobre o motivo desta comissão, bem como sobre os procedimentos já apurados e
encaminhados a administração. A Comissão recebe nesta data o Secretário de Saúde Sandro
Scarpellini, que é convidado a responder perguntas elaboradas previamente pela assessoria do
Presidente desta CEE e que constará no anexo como parte integrante desta Ata, juntamente
com o Secretário de Saúde Sandro Scarpellini, compõem a mesa a sua Equipe técnica formada
por funcionários da Secretária de Saúde. O Vereador Marcos Papa ressalta que esta será a
última reunião e o material deverá seguir ao relator Dr. Luciano Mega para elaboração do
Relatório Final. Entre os diversos esclarecimentos às perguntas feitas, o Secretário e sua Equipe
puderam contribuir de forma dissertativa a todas as questões elaboradas, todos os vereadores
presentes manifestaram-se e questionaram diversos assuntos pertinentes aos andamentos dos
trabalhos atuais promovidos pela Secretaria de Saúde bem como avaliaram as ponderações
feitas pelo Secretário da Saúde no tocante a execução de medidas para melhoria a curto, médio
e longo prazo. A Comissão reunida deu-se por satisfeita com as ponderações e respostas do
convidado o Secretário de Saúde Sandro Scarpellini bem comoda sua Equipe técnica que se fez
presente e colocou-se a disposição da CEE, e que colaborará com tudo o que for requisitado. Por
fim, o presidente desta CEE agradece a todos os presentes, encerrando a reunião. Sendo que a

respectiva reunião foi gravada integralmente sem edição em mídia áudio visual e encontra-se
anexada aos autos, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados
em se manifestar, a reunião foi encerrada às 16:59 horas, da qual para constar, eu Thiago
Cardoso Rosa ( 422 ) agente administrativo desta CMRP, lavrei a presente ata, que foi
elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018, que depois de lida e aprovada, vai assinada
pelo vereador Presidente desta CEE.
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