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ATA DA COMISSÃO ESPECIALDE ESTUDOS- CEE SOBREA POLÍTICA MUNICIPAL
PARA IDOSOSEM RIBEIRÃO PRETO

ATONº 2492022
“Aos cincodias do mêsde abril de 2022,às 15:00 horas, reuniu-so na Sala de Comissões da
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, para a Instalação da COMISSÃO ESPECIAL DE
ESTUDOS- CEE, constituida pelo Ato nº 24/2022, publicado no Diário Oficial do Município
em 01/04/2022, através do Requerimento nº 2322/2022, cujo objeto é sobre a POLÍTICA
MUNICIPAL PARA IDOSOS EM RIBEIRÃO PRETO, sendo membros os vereadores Marcos
Papa, Sérgio Zerbinato e Maurício Gasparini. O vereador Maurício Gasparini abre os trabalhos.
cumprimentandoa todos e comunica que o vereador Marcos Papa, por tersido acometido por
uma forte virose, está participando remotamente, enquanto que os demais vereadores
encontram-se presentes a esta reunião, O vereador Sérgio Zerbinato, cumprimenta a todos e
diz estar muito honrado em participar dessa comissão idealizada pelo vereador Marcos Papa
Diz ainda que a cidade de Ribeirão Preto, em 38 anos, duplicou o número de adultos,
enquanto que quadruplicou o número de idosose por esse fato, as políticas públicasprecisam
“acompanhar esse crescimento, Disse estar certode que a CEE fará um trabalho que aponte
as reais necessidades em relação aos idosos. A seguir, o vereador Marcos Papa,
cumprimentou os presentes e em seguida fez uma breve explanação sobre sua participação
comodiretor da Casa do Vovô. Disse que anexo à Casa do Vovê, existe o prédio da Casa da
Amizade, que está atualmente inativa e está à disposição da cidade, bastando queoprefeito
olhe para isso e entenda que há um equipamento conveniado ao poder público, que nesse
momento pode socorrer o déficit de vagas que Ribeirão Preto tem. Disso ainda que essa
comissão de estudos, dará voz ao Conselho Municipaldo Idoso, aos especialistas da área e
também é necessário entender o Edita! que qualificou algumas LP.Ls para atendimento de
idosos no nível 2 e nivel 3, O papel da CEE é estudar o problema em sua profundidade para
melhor agir. Disse também que a população de idosos está crescendo graças a ciência e a
qualidade de vida, mas é preciso cuidar dos idosos em situação de vulnerablidade e é pra
isso que o poder público deve dirigir o sou poder e é isso que essa CEE vai estudar, dando
voz a quem trabalha nesse campo. Vereador Marcos Papa sugero quo a CEEse reúna
quinzenalmente e diz que hoje deve ser escolhido o relator. Vereador Gaspari, sugere o
nome do vereador Marcos Papa para presidente e do vereador Sérgio Zerbinato para relator.
Ambos aceitam a indicação e colocado em votação, foram escolhidos pela unanimidade dos
presentes. O vereador Maurício Gasparin, diz que ficará como membro e dará todo auxilio a
essa comissão, pois é sabido que muitas entidades estão passando por um momento muito
dificil e nossa missão é fazer que o poder público enxerguo onde está errando Junto as
entidades que prestam esse serviço em nosso município. A CEE também deve fiscalizar
entidades que não trabalham de forma correta, expondo idosos que chegam às vezesa sofrer
maus tratose essa Casa precisa estar atenta a esses fatos, A seguir, o vereador Maurício
Gasparini diz que já estão escolhidos o presidenteeorelator, bem como já está deliberado
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que as reuniões ocorrerão a cada 15 dias é solicita que o vereador Papa, através de sua
assessoria, comuniqueodia e local da próxima reunião. Ato cortinuo, o vereador Marcos
Papa solicita aos vereadores que deiberem a expedição de ofícios para convidar
representantes do CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO; representantes das Instituições de
Longa Permanência para Idosos (1LPIs), filantrópicas, de Ribeirão Preto; representantes da
Defensoria Pública e Ministério Público; representantes do Núcleodo Idoso e coordenadores.
da gestão da SEMAS; representantos da Secretaria Municipal de Saúde e representantes da
Diretoria do Conselho Municipal do Idoso. O vereador Sérgio Zerbinato solicita que seja
também enviado oficio ao Núcleo de Cuidados Paliativos, Colocado em votação, foi aprovado
por unanimidade dos presentes, a expedição dos ofícios solicitados pelo vereador Marcos.
Papa e pelo vereador Sérgio Zerbinato. Em seguida,o vereador Papa, diz que os ofícios serão
expedidos para que as entidades convidadas já participem da próxima reunião. Nada mais
havendo a ser tratado ou deliberado, fica declarada Instalada, nos termos legais e
regimentais, a CEE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL PARA IDOSOS EM RIBEIRÃO
PRETO, Finalizando,o vereador Maurício Gaspari agradeceu mais uma vez a presença de
todoseencerrou a reunião 15:50 horas. A reunião do Instalação da CEE foi integralmente
gravada em mídia áudio visual, constando todas as manifestações e encontra-se anexada
aos autos, fazendoparte integranteão presente ata, E nada mais havendo a ser tratado, eu,
Emir Aparecida Martins Paulino. (5 [ce.c lx servidora designada para este ato, lavrei
apresento ata, em conformidade com aResolução nº 4612017, que depois de lda e aprovada
vai assinada pelo vereador Maurcio“Gasparin), membfo da CEE, que presidiu a presente
reunião, ,aVEREADOR MAURÍCIO GASPARINI


