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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre a Casa da Criança. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o Serviço de Proteção à Criança ou Casa da 

Criança “Ondina Amadei Behrings” atua há 73 anos em Taubaté. Desde 2000, mantém o 

Banco de Leite Humano, importante estrutura para atender as Unidades de Tratamento 

Intensivo para recém-nascidos de Taubaté e região; 

 

Considerando que a Casa da Criança encontra-se legalmente 

constituída e que, atualmente, busca o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social na Área de Saúde – CBAS/MS e que, para tanto, necessita do apoio do Poder 

Executivo Municipal para uma Declaração de Funcionamento Gratuito de Entidade e de 

Convênio com o Gestor SUS; 

 

Considerando que a r. entidade solicita este apoio há bastante 

tempo: em reunião com esta Vereadora, em 15 de março de 2017, este assunto já foi 

mencionado e que a Casa da Criança protocolou na Prefeitura Municipal 4 ofícios ( nº 13, 26, 

42, 68) durante o ano de 2017 solicitando estas documentações; 

 

Considerando que a Casa presta um serviço a este município, 

mesmo que indiretamente, ao ofertar gratuitamente os seus serviços aos hospitais locais, 

consequentemente, atendendo à população taubateana. 

 

Assim sendo, é que:  



REQUERIMENTO 
 

REQ022.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Existe a possibilidade de a municipalidade firmar um 

Termo de Convênio ou instrumento congênere com a entidade a fim de que possam receber 

o CBAS-MS?   

 

II- É possível que se forneça a Declaração de 

Funcionamento Gratuito da Entidade, nas normas do Ministério da Saúde, para que esta 

possa pleitear o CBAS-MS?  

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 26 de Fevereiro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


