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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

REQUERIMENTO Nº 887/2019
Aos 07 (SETE) dias do mês de março de 2019, às 16:30 horas, reuniu—se na
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa de Leis, a
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, constituída pelo Requerimento
nº877/19, tendo como objeto APURAR A MORTE DA CRIANÇA LORENZO
MANOEL FARIA BARROS, BEM COMO A ESTRUTURA DAS UBS, UBDS E
UPA, O TEMPO DE DEMORA NO ATENDIMENTO DE URGENCIA E
FUNCIONÁRIOS
EMERGENCIA
NOS
DE
E
A
QUANTIDADE
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO, sendo por meio do
ato da presidência nº66/19 publicado no DCM da edição de 28/02/2019,
nomeados os seguintes vereadores membros: Orlando Pesoti (PDT), Presidente,
Igor Oliveira (MDB), Vice Presidente e Isaac Antunes (PR), Relator, tendo os
cargos sido escolhidos e aprovados por unanimidade dos membros, todos
presentes a essa reunião. Inicialmente, o presidente da CPI agradeceu a presença
de todos e discorreu sobre os motivos que ensejaram a apresentação da CPI,

destacando em síntese, as razões do requerimento nº 887/19, tendo como

ementa: APURAR A MORTE DA CRIANÇA LORENZO MANOEL FARIA
BARROS, BEM COMO A ESTRUTURA DAS UBS, UBDS E UPA, O TEMPO DE

DEMORA NO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E A
QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE
RIBEIRÃO PRETO. Diz o presidente, vereador Orlando Pesoti, que a presente
reunião tem como objetivo fazer a INSTALAÇÃO da presente CPI. Em seguida, o

presidente passa a palavra para os demais membros, sendo que as manifestações
do vereador Igor de Oliveira e Isaac Antunes encontram-se integralmente
gravadas em mídia áudio visual. Ato contínuo, o presidente da Comissão,
apresenta um cronograma parcial de atividades, onde estão previstas oitivas,
vistorias e requisição de documentos através de ofícios que serão expedidos. O
cronograma prévio foi aprovado por unanimidade e vai anexado aos autos,
fazendo parte integrante da ata. Por Em, o presidente declara INSTALADA a
presente CPI, agradece a presença de todos e encerra 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 16:55
eu Emir Aparecida Martins Paulino
horas,?» da qual para constar,
Gªi «ML tª,—«'” funcionária desta CMRP, lavrei a presente ata, que foi
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