
 

 

 

 

 

 

Requerimento n° 763, de 2018 

 

Propõe voto de congratulações com a diretoria, 
corpo médico, funcionários e usuários da Santa Casa de 
Misericórdia de Rio Claro, pelo transcurso do 133º aniversário, a ser 
comemorado no dia 28 de março de 2018. 

 

 

Autoria: Deputado Aldo Demarchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RGL Nº  1434/2018 

 



 

 

 

REQUERIMENTO Nº 763, DE 2018 

 
Requeiro, nos termos do artigo 165, inciso VIII, da XIV 

Consolidação do Regimento Interno, que se registre nos anais desta Casa um 
voto de congratulações com a diretoria, corpo médico, funcionários e usuários 
da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, pelo transcurso do 133º 
aniversário, a ser comemorado no dia 28 de março de 2018. 

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao 
Senhor Provedor, Profº José Carlos Cardoso, à Rua Dois, 297 – CEP 13500-
312 – Rio Claro/SP. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Santa Casa de Misericórdia é uma instituição médica, 
assistencial e filantrópica, cuja origem data de 1498, instituída pela Rainha 
Leonor de Lencastre com o objetivo de tratar dos doentes, patrocinar os 
presos, socorrer e amparar os necessitados e os órfãos. 

No Brasil, a Irmandade da Santa Casa surgiu no período 
colonial, instalando-se em Santos, desde 1543, com os mesmo objetivos da 
ordem portuguesa. 

A Santa Casa de Rio Claro surgiu no ano de 1885 para 
suprir a necessidade de atendimento médico que até então estava a cargo da 
Irmandade de São Roque e do Governo Municipal da época. A partir de 28 de 
março daquele ano, sob o patrocínio dos senhores do café, o atendimento 
referente à saúde pública da comunidade de Rio Claro e circunvizinhança 
começa a ser feito pela Santa Casa de Misericórdia. 

Apesar de todos os problemas financeiros que têm 
acometido todas as Santas Casas do Brasil, a administração da Santa Casa de 
Rio Claro, com determinação e afinco, continua dando assistência médica 24 
horas por dia, sendo à maioria dos pacientes oriundos do Sistema Único de 
Saúde. 

Diante disso, ao se comemorar o 133º aniversário da 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, propomos um voto de 
congratulações com a diretoria, corpo médico, funcionários e usuários daquela 
entidade de saúde pública. 

 

Sala das Sessões, em 28/3/2018 

a) Aldo Demarchi 

 

 

  


