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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 479/17 
 

 

CONSIDERANDO que, segundo o Jornal “Município de Votorantim”, alguns setores da Prefeitura 

Municipal de Votorantim não funcionarão nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro p.f., inclusive as 

Unidades Básicas de Saúde – UBS’s; 

 

CONSIDERANDO que, atualmente, o Município de Votorantim tem 15 UBS’s - Unidades Básicas 

de Saúde, 04 PSF’s – Programas de Saúde da Família e 02 Ambulatórios de Especialidades; e, 

sabemos que, em média, um médico atende aproximadamente 14 pacientes por dia. Sendo assim, 

com o fechamento desses estabelecimentos de saúde nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro, os 144 

profissionais (pediatras, clínicos geral, dentistas e outros) das UBS’s, CAPS - Centro de Atenção 

Psicossocial e especialidades e “Programa Melhor Casa”, que atenderiam cerca de 2.016 pacientes 

por dia, deixarão de atender, aproximadamente, 8.064 pacientes, somente nesse período; 

 

CONSIDERANDO que, nos últimos 10 anos, nunca se viu um Prefeito Municipal fechar as portas, 

principalmente, da Saúde para os munícipes. Haja vista que, sabemos que, em final de ano, o 

movimento pode aumentar nas UBS’s; 

 

CONSIDERANDO que, o nosso Pronto Atendimento - P.A. já está em estado crítico e caótico, 

tendo falta de medicamentos, poucos médicos, superlotação, entre outros fatores que são descritos 

pelos usuários da saúde pública em Votorantim; 

 

CONSIDERANDO que, o Prefeito Fernando de Oliveira Souza, em seu Plano de Governo e em 

suas campanhas eleitorais, sempre enfatizou que em seu governo, a saúde seria prioridade, porém o 

que vemos é o não cumprimento de suas palavras, resultando na falta de respeito com a população 

votorantinense; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, nós Vereadores, diariamente, somos procurados por dezenas de 

pessoas inconformadas, revoltadas e preocupadas com relação ao fechamento das UBS’s e outros 

serviços em nosso município, pois sabem que, se pelo menos as 8.064 pessoas que não serão 

atendidas nas UBS’s, forem para o Pronto Atendimento - P.A., o mesmo entrará em estado de 

calamidade, causando danos graves à comunidade, inclusive, colocando em risco a vida de muitos 

munícipes.  

 

Pelo exposto, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) O Senhor Prefeito e os Secretários Municipais são atendidos via SUS? 

 

b) Em caso positivo ao item “a”, poderia nos informar o local? 

 

c) O Senhor Prefeito mantém a informação de que as Unidades Básicas de Saúde – UBS’s de 

Votorantim fecharão as portas nos dias 26, 27, 28, 29 de dezembro, p.f., para a população? 
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d) Essa medida de fechamento das Unidades Básicas de Saúde partiu de Sua Excelência ou dos 

Secretários Municipais? (Governo, Planejamento ou Saúde?) 

 

e) O Prefeito Municipal tem consciência do número de munícipes votorantinenses que ficarão sem 

atendimento nas UBS’s? 

 

f) Qual é o plano da Administração para evitar ainda mais, a superlotação na Unidade de Pronto 

Atendimento (P.A. Central) nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro p.f., se as UBS’s estiverem 

fechadas? 

 

g) Sua Excelência não considera um ato irresponsável o fechamento das UBS’s e não teme que 

pode sofrer penalidade jurídica no futuro pelos seus atos? 

 

h) O Senhor Prefeito tem consciência de tudo o que pregou durante a Campanha Eleitoral 

relacionado à saúde e não acha que está faltando com a verdade com a população? 

 

Que do deliberado se dê ciência ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em Sorocaba; 

ao Ministério Público da Comarca de Votorantim; ao Conselho de Saúde de Votorantim, ao 

Presidente das Associações de Amigos de Bairros de Votorantim, bem como, aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados:  

 

➢ TV Votorantim;  

➢ Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Cruzeiro do Sul” e “Diário de 

Sorocaba”; 

➢ Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM, Ipanema FM; Cacique AM; 

➢ Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

➢ Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

➢ Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Obs.: Seguem anexas cópias de matérias jornalísticas. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de dezembro de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

 

Apoiamento dos Vereadores: 

 

 

 

FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

