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TE 
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REQUERIMENTO N° 	1302 

ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO 	PREFEITO 
SOBRE O ATENDIMENTO AOS IDOSOS. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, ao Prëfeito exercera 
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 patrimonial do Município; 

Considerando que • 	art. 4°, incisos VII, da Lei Orgânica do 
Município de Sorociba informa que Compete ao Município pretar, 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 qie 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. 

Considerando que 	art. 	130, inciso III, da Lei Orgânica do 
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Considerando que este Vereador É Presidente da Comissão de 

N ° Educação, Juventude e Pessoa Idosa, desta Câmara Municipal de Sorocaba 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) Qual O Procedimento da Municipalidade (centro de 
referência do idoso) quando recebe denúncia de maus tratos no seio familiar? 

2) Qual O Procedimento da Municipalidade (centro de 
referência do idoso) quando recebe denúncia de idosos vivendo na rua (morador de 
rua)? 

• 	 3) 	Qual O Procedimento da Municipalidade (centro de 
referência do idoso) 'quando recebe denúncia de que o idoso tem problemas mentais, 
leve ou grave, e os familiares não conseguem cuidar, ou cuidam de \forma ilegal? 

4) A Municipalidade tem algum controle sobre as diversas 
casas de atendimento particular ao idoso (clinica e outra do gênero)? Se positivo qual? 
Se negativo por quê? 	- 

5) A Municipalidade tem fiscalizado as clínicas particulares 
voltadas-ao atendimento aos idosos? Se negativo por quê? Se positivo, quais as clínicas 
visitadas nqs últimos meses? Quais as condições encontradas. Favor apresentar cópias 
dos relatórios das fiscalizações. 

6) - Em caso de interdição de alguma clínica particular voltada 
ao atendimento ao idoso, para onde serão transferidos, os idosos que não podem voltar 
aos familiares? A Municipalidade tem algum lugar para receber estes idosos? Se 
negativo, por quê? Se positivo, onde? 

7) A Municipalidade tem alguma parceria com alguma 
clínica particular voltada ao atendimento aos idosos? Se negativo, por, quê? Se positivo, 
quais e quantas vagas estão disponível para o encaminhamento da Municipalidade? 

• 	• 	S/S,l2deju ode2 14. 

Fer ando Dini 
Vere dor PMDB 
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