do mês deabril de 2019, às 15:00 horas, reuniu-se na
a
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa de Leis,
Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Requerimento nº 877/19,
tendo como objeto APURAR A MORTE DA CRIANÇA LORENZO MANOEL
FARIA BARROS, BEM COMO A ESTRUTURA DAS UBS, UBDS E UPA, O
A
TEMPO DE DEMORA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
SAÚDE DE
FUNCIONÁRIOS NOS ESTABELECIMENTOS
QUANTIDADE
RIBEIRÃO PRETO, sendo por meio do ato da presidência nº 66/19 publicado no
DOM no dia 28 de fevereiro de 2019, nomeados os seguintes vereadores
membros: Orlando Pesoti (PDT), Presidente, Igor Oliveira (MDB), Vice-
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Presidente e Isaac Antunes (PR), Relator, todos presentes nesta reunião.
discorreu
Inicialmente, o presidente da CPI agradeceu a presença de todos
sobre os lamentáveis acontecimentos que levaram Lorenzo a óbito, motivo que
ensejou a apresentação da presente CPI, destacando em sintese, as razões do
requerimento nº 877/19, tendo como ementa: Apurar a Morte da criança
Lorenzo Manoel Farias de Barros, bem como a estrutura das UBS, UBDS
UPA,
tempo de Demora no atendimento de Urgência e Emergência e a
Quantidade de Funcionários nos estabelecimentos de Saúde de Ribeirão
Proto. Diz o presidente que
presente reunião destina-se a ouvir o depoimento da

e

e

o

a

Nathália Cristina da Silva, mãe da criança falecida, que neste ato comparece
acompanhada de sua advogada, Dra. Mônica Queiroz, bem como de sua mãe
Lilian da Silva Faria. Ato continuo, o presidente passa a palavra aos membros
CPI, vereadores Igor Oliveira e Isaac Antunes, estando ambas as manifestações
gravadas em mídia áudio visual, que encontra-se encartada aos autos. Em
presidente convida a Sra. Nathália e sua mãe Lilian para se sentarem à
seguida,
mesa e inicia as perguntas, sendo que todas elas, bem como as respostas
encontram-se integralmente gravadas em mídia áudio visual. Por sugestão do
vereador Isaac Antunes, essa Comissão delibera por enviar ofício ao CRM,
instruldo com o laudo médico que já está em poder da CPI, solicitando um parecer
sobre a conduta médica adotada pelos profissionais da UBDS do Quintino Facei,
antecederam o óbito da criança. O vereador Isaac Antunes,
nos atendimentos
ela
pergunta para a Dra. Mônica Queiroz, advogada da família de Lorenzo,
sabe informar se foi aberto algum procedimento investigativo junto à Secretaria da
Saúde e a mesma responde que não tem conhecimento. Pergunta ainda o
vereador Isaac, se a Dra. Mônica pode fornecer alguns documentos a esta CPI
Sra.
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se compromete a entregar todos os documentos que dispõe, quais sejam,

Boletim de Ocorrência,

Laudo Médico, Laudo do IML, receituários e demais
documentos pertinentes. Em seguida, o presidente passa a palavra aos membros
da CPI, para as considerações fin:
O vereador Isaac Antunes manifesta que
esta Comissão necessitará de um suporte técnico para aprofundar as apurações.
O vereador Igor Oliveira, manifesta profundo descontentamento pela atitude da
Prefeitura e da Secretaria da Saúde, por não prestarem nenhum suporte aos
familiares. O vereador Igor Oliveira pergunta à Natália se ela tem conhecimento se
a médica que atendeu Lorenzo continua na UBDS do Quintino e a mesma informa
que soube por comentários, que a Dra. Maria Luiza S. C. Lima, encontra-se
afastada, mas essa não é uma informação oficial, Por fim, o Presidente da CPI,
vereador Orlando Pesoti agradece a todos os presentes, em especial aos
vereadores membros dessa comissão
a Sra. Nathália Cristina da Silva, mãe da
criança Lorenzo e em seguida, encerra a presente reunião. A 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
encerrada às 16:25 horas, da qual para constar, eu Emir
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funcionária desta CMRP,
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presente ata, que
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