
ESTADO DE SÃO PAULO 

D E S 
Ao Exmo. Sr 

o 
o Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

(PRESIDENTE) 

Em 
	t9 ABR. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 1. 0808 

ASSUNTO: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO QUE INFORME, 
DETALHADAMENTE, QUAL FOI O NÚMERO DE 
OCORRÊNCIAS REGISTRADAS NOS ÚLTIMOS 
DOIS ANOS PELA OUVIDORIA DA SAÚDE DO 
MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À UPH DA ZONA 
OESTE E A UPH DA ZONA NORTE, 
ESPECIFICANDO A QUANTIDADE MÊS A MÊS, E 
INFORMANDO, AINDA, SE HOUVE AUMENTO 
SIGNIFICATIVO NAS OCORRÊNCIAS APÓS O 
INÍCIO DA GESTÃO COMPARTILHADA DA 
SAÚDE NO MUNICÍPIO. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, 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 a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 34, inciso IV, 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 determina que é competência do 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 dispõe que a saúde é direito de todos os munícipes e dever do 
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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 determina que o Município de Sorocaba promoverá por todos os meios ao seu 
alcance o acesso universal e igualitário de todos os seus habitantes às ações e serviços de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. 

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 que a Lei Municipal n° 11.659, de 09 
de janeiro de 2018 estabelece indicadores de desempenho relativos à qualidade dos 
serviços públicos no município de Sorocaba, informando que os serviços relativos à saúde 
pública são considerados essenciais à população (Art. 30,  1, da Lei n° 11.659/18). 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiado 
o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que: 

1) Informe, detalhadamente, qual foi o número de 
ocorrências registradas nos últimos dois anos pela Ouvidoria da Saúde do Município em 
relação à UPH da zona oeste e a UPH da zona norte, especificando a quantidade registrada 
mês a mês. 

2) Informe se houve aumento significativo nas ocorrências 
denunciadas à Ouvidoria da Saúde após o início da gestão compartilhada na UPH da zona 
oeste e na UPH da zona norte. Em caso positivo, favor especificar quais os motivos que 
levaram a esse resultado e quais as providências tomadas pela Municipalidade para 
solucionar os problemas relatados pela população. 

REQUER-SE, p 
plenamente respondido, com a indicação de tod 
resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 
RI). 

m, que o presente requerimento seja 
s o' detalhes possíveis, bem como que a 
4, § '°daLOMeArt. 104, § 2°e §3° do 

Sala das Sessões, 05 de abl de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 


