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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

(PRESIDENTE) 

Em 
	08 AGO. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	

L 1626 

ASSUNTO: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO QUE PRESTE 
INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) NOS CONJUNTOS 
HABITACIONAIS CARANDÁ, ALTOS DO 
IPANEMA E VIVER MELHOR. 

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; 
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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 
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). 

CONSIDERANDO que no dia 11 de julho de 2019, por 
iniciativa deste Vereador, realizou-se na Câmara Municipal uma reunião entre os 
Secretários Municipais e os representantes dos Síndicos dos conjuntos habitacionais 
Carandá, Altos do Ipanema e Viver Melhor, ocasião onde foram apresentadas diversas 
demandas dos moradores dos referidos residenciais relacionadas à área da saúde, 
segurança, trânsito, fornecimento de água, esportes e lazer. 

CONSIDERANDO que os conjuntos habitacionais 
Carandá, Altos do Ipanema e Viver Melhor se localizam em uma área carente de 
serviços públicos de qualidade e concentram uma população aproximada de 22 mil 
pessoas. 

CONSIDERANDO que o programa Estratégia Saúde da 
Família (ESF), anteriormente conhecido como Programa Saúde da Família (PSF), não 
atende os conjuntos habitacionais Carandá, Altos do Ipanema e Viver Melhor. 

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

1) Informe sobre a possibilidade de implantar o programa 
Estratégia Saúde da Família (ESF) nos conjuntos habitacionais Carandá, Altos do 
Ipanema e Viver Melhor. 

a) Caso a resposta seja positiva, quando o programa 
Estratégia Saúde da Família (ESF) será efetivamente implantado nos conjuntos 
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habitacionais Carandá, Altos do Ipanema e Viver Melhor? Favor informar dia, mês e 
ano. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar 
detalhadamente quais os motivos que impedem a implantação do programa Estratégia 
Saúde da Família (ESF) nos conjuntos habitacionais Carandá, Altos do Ipanema e Viver 
Melhor. 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido,com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que a 
resposta seja encaminhada no prazo legal (. 34, § 1 da LOM e Art. 104, § 20  e §3° 
do RI). 

de julho de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 


