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DESPACHO 

REQUERIMENTO N.°: 	1194 

no  

ASSUNTO: INFORMAÇOES AO PREFEITO 
SOBRE PAGAMENTO DA CLÍNICA CONVENIADA 
QUE. ATENDE A EXIGÊNCIA JUDICIAL PROCESSO 
N2 0011758-62.2013.8.26.0602 (SRA.ELEUDES).. 

Considerando que oart. 61 -incisos II e XXIV da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prefeito exercer a 
direção superior da Administração Pública Municipal e resolver sobre os requerimentos, 
as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

• 	 Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentaria, operacional e patnmonial do Município; 

Considerando que 	art. 4°, incisos VII, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população 

Considerando que 	art. 129 da Lei Orgânica do Município de 	•• - 
Sorocaba informa, que A saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder 
Público, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do 
risco de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação. . . 
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	 Considerando que a Idosa, Sra. Glória de Oliveira Leite, pela 

falta de atendimento e assistência médica hospitalar necessitou de adentrar com a ação 
judicial, processo N2-0011758-62.2013.8.26.0602. 

ConsiderandQ que mesmo com a determinação judicial, exarada 
no dia 08 de abril de 2013, somente no dia 25/07/2013 que foi cumprida. 

Considerando que a multa no valor diário de R$ 1.000,00 (um mil 
reais) e depois majorada para R$ 5.000,00 começou a ser contados cinco dias após a 
citação. 

Considerando que o valor da multa pelo descumprimento judicial 
somou o valor de mais de oitentae cinco mil reais sendo o prejuízo coberto pelo erário 
público. 

Considerando que este Vereador foi oficiado através do ofício da 
OAB de Sorocaba informando que este mesmo caso, acima mencionado, a Prefeitura 
Municipal de Sorocãba deixou de pagar a clínica que atende a idosa, Sra. Eleudes, e a 
determinação judicial, desde janeiro de 2014. 

Considerando que pela falta de pagamento da Prefeitura de 
Sorocaba, a clínica que atende a idosa Sra. Eleudes, pretende entregá-la para sua 
sobrinha, Sra. Silvana. 

Considerando que a Sra. Silvana tem problemas familiares e 
cuida de seu pai, portador de Alzheimer, de 84 anos. 

. Considerando que a Sra. Silvana ião tem condições fisicas, 
emocionais e monetário para cuidar de outra idosa. 

Considerando que, através de determinação judicial, A prefeitura 
Municipal de Sorocaba tem o dever e responsabilidade, de cuidar da anciã, Sra. Eleudes. 

Considerando que este Vereador É Presidente da Comissão de 
Educação, Juventude e Pessoa Idosa, desta Câmara Municipal de Sorocaba 

Considerando que a instância judicial é a última esperança do 
munícipe em assegurar o exercício dos direitos sociais da segurança, do bem-estar, do 
comprometimento com a ordem interna, valores estes- promulgados no art. l da 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

Considerando que o não cumprimento da- ordem judicial. 
acarreta no descrédito, na desmoralização, no menosprezo dos Poderes Constituídos. 
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REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

N ° Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) Qual o fundamento da informação apresentada no oficio 
da OAB? Procede esta informação? Se positivo, qual .a razão? 

2) Qual o valor do débito para com a clínica (ou caso de 
repouso para idosos ou outro do gênero) que esta cuidando da idosa Sra. Eleudes? 

4) 	A prefeitura tem o conhecimento que a clínica (ou caso de 
repouso para idosos ou outro do gênero) que cuida da Sra. Eleudes pretende entregá-las 

- párea a Sra. Silvana, sua sobrinha? Se positivo, o que a Municipalidade pretende fazer? 

S/S, 30 dePale4. 	 • 
Ci 

çi !? 

Feri 	 • 
Vereador .  

PMDB 
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Sorocaba. 28 de maio de 2014. 

:p• 6. reair Fernando Dini - Di) Presidente Da Comissão do Idoso - Sorocaba 

inicialmente cumprimento-o pelo efetivo desempenho no honroso mister que ora 

desempenhe;qua seja. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 

RELATIVAS À PROTEÇÃO,-LAZER E ATENÇÃO AO IDOSO. 

- 	Servimo-nos da presente, a fim de relatar e-mail recebido pela OAB/SOROCABA nesta 

dàa on'orrne transcrito abaixo pela Sra. Silvana, no que tange à necessidades da idosa Eleudes, na qual encontra-

se n 	iência de ficar desprovida dos cuidados da clínica dê repouso para idoso onde reside, àpós as tratativas 

Dm, esso de n&  0011758-62.2013.8.26.0602. 

Saiento que tentei contato com a Secretária de Finanças da Prefeitura Municipal de 

Sorocaba uba-voz que a questão em tela me parece ser meramente de ordem fmnanceira,a fim solicitar 

esc  qban ao não pagamento junto a clínica responsável pela estadia da idosa, mas não obtive 

$UCeSL 

Assim sendo, na qualidade de PRESIDENTE DA COMISSAO DO IDOSO-

OABiS33OABA solicito interinedíação desta douta CAMARA DOS ,VEREADORES na qual representa a 

'ponacc. Sorocabara, cuja colaboração nos será de grande valia, assim como os préstimos já permeados por V. sa 

nestas tatativas. 

na Irstk Março. 495- Alto da Boa Vista— 18087-180 - SorocabalSP —Te/Fax(15)3228-11 
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COMiSSÃO DOS DIREITOS DO IDOSO 
DILI; DANIELA COLLI LUIS 

.Ro» cii/i, tenho una interna na dínica de idoso Santa Rosália que conseguimos através de ação 
Lcia/ e a. Prefritura não' estava cumprindo com a ordemjiídicia4 o casofoiparar ni mídia, 

)rtaçcmfoz na TV TEM A 04B também acompanhou ocaso e com muita 
tu/a 1k) ii de julho de 2013 conseguimos a intertiação de CLARA MARIA SOUZL4 e 

ELi UDES LTEITE DE SOUZ1I na CLINICI4 SANTA ROSALL4, a Clara velo afalecer um 
mês depois ,fwando a Eleudes. 

Pois bem, esta sezitana a clínica entrou em contato comigo e me disse o seguinte, que a prefèitura 
'iê desde deeinhro de 2013 sem efetuar o pagamento e sem renovar o contrato com a) clinica e 

caso d prefèitura não cumpra com o acordo a clinica vai devolver a Eleudes. 
Minhaxi, 1 ie1) (7L0R111 DE OLIVEIRA LEITE ('cunhada,) que cuidava das duas já sem 1 

cmidzções e entrou. com  a ação judicial pedindo ajuda veio a falecer agora dia 17 de.Abri4 e 
avw' eu, til/ia es/ou cuidando do meu pai de 84 anos, portanto não tenho cond ções para cuidar de 

)J.f umtz idsa. Então entrei em contato com Dr. ALEXANDRE S. ALPES LIZvfA Assessor 
J '-:reudor FERNANDO DINI,e ele me aconselhou a entrar em contato com a 

0.-iB b pediu que vocês enviassem um Qficio para o Vereador Fernando Dini relatando o caso 
Para serem tomadas as devidas providências. 

por t:t - xonPo consegui xpressar bem o ocorrido nesse e- a* 4o porfavor que me lzzem 
996967345. 

acertea que võcês iram me ajudar e aguardando resposta, desdejá agradeço. 
Silvana 

. 	. Agrade,cemos a atenção e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e 

e.1e aíJ1a cdiisidcrãção.. 

/ 
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Daniela€-olli 4úiz 
• 	 Presidente da Comissão do Idõso - OAB/SOROCABA 
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