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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 

APROVADO  

REQUERIMENTO N.°: 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE OS CASOS E O COMBATE À GRIPE 
H1N1. 

Considerando que o art. 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 dirigidas. 

Considerando que o art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõe que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município. 

Considerando que o art. 4°, inciso 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 o 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. 

Considerando que o art. 130, inciso III, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que o Município promoverá por todos os meios ao seu 
alcance o acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e 
serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. 
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Considerando que o art. 197 da Constituição federal determina 
que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física 
ou jurídica de direito privado. 

Considerando a informação da TVTEM/G1, publicada no dia 27 
de junho de 2018, em que aponta 17 mortes pelo vírus HINI desde o início do ano na 
região de Sorocaba, em 54 casos de gripes registrados na mesma área. 

Considerando que a mesma matéria aponta Sorocaba com a 
situação mais crítica, com 14 casos de gripe, sendo 10 confirmados como HINI e, 
destes, oito pessoas morreram, sendo seis mulheres e dois homens. 

Considerando que a 20  Campanha Nacional de Vacinação contra 
a gripe foi encerrada no dia 22 de junho, com 136.565 pessoas imunizadas em 
Sorocaba, sendo 107.695 entre os grupos prioritários (82,43% de cobertura). 

Considerando que este vereador tem recebido várias ligações em 
busca de informação sobre o remédio Tamiflu, que é utilizado para o tratamento da 
gripe HIN1. 

Considerando que o Tamiflu não pode ser encontrado em 
drogarias convencionais, apenas em postos de saúde da rede pública. 

Considerando que em Sorocaba apenas a UPH (Unidade Pré-
Hospitalar) da Zona Oeste e a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Laranjeiras tem esse 
remédio disponível e no dia 10 de julho, segundo a própria Secretaria Municipal de 
Saúde, havia disponibilidade da medicação apenas na UBS do Laranjeiras. 

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

1) Quantos casos de gripe HINI já foram registrados em 
Sorocaba no ano de 2018? Desses casos, quantas mortes já foram registradas? 

2) Quantos casos de gripe HINI foram registrados em Sorocaba 
no ano de 2017? Desses casos, quantas mortes foram registradas? 

3) A Secretaria Municipal de Saúde está preparada para atender 
na rede pública de saúde um aumento significativo de casos de H1NI em Sorocaba? Em 
caso negativo, porquê? Em caso positivo, qual estrutura e quais medidas estão sendo 
tomadas? 
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4) Como está o estoque do remédio Tamiflu, utilizado para o 
tratamento da H 1 N 1? O município tem recebido o medicamento com qual periodicidade 
e em qual quantidade? Se não está recebendo, justificar. 

5) Existe alguma possibilidade de que seja liberada a vacina da 
H1N1 para pessoas fora dos grupos prioritários, com o objetivo de aumentar o número 
de pessoas imunizadas? Se sim, de qual forma e quando? Se não, porquê? 

6) A Secretaria de Saúde tem uma rede de comunicação 
compartilhada com os outros municípios que fazem parte da Região Metropolitana de 
Sorocaba, que permite mapear e direcionar as ações no combate à gripe HINI? Se não, 
porquê? Se sim, como ela funciona? 

S/S,11 de julho de 2018. 

Fernando Dini 
Vereador - MDB 






