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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 364/17 
 

 

CONSIDERANDO que, em resposta à nossa Indicação n° 204/17, apresentada em 04 de abril do 

corrente ano, indicando a implantação do Ônibus da Mulher e do Homem, adaptado como Unidade de 

Saúde e Consultório, Sua Excelência, o Senhor Prefeito Municipal, Fernando de Oliveira Souza, em 

resposta, por meio do Ofício nº 331/17, informou que: “O uso de Unidades Móveis é mais indicado para 

municípios com extensas áreas rurais e que não tenham Rede de Unidades Básicas de Saúde, por contar 

com alto custo com manutenção”; 

 

CONSIDERANDO que, em seu plano de governo e folhetos distribuídos durante a campanha eleitoral, o 

atual Prefeito informou que seria um de seus feitos, a implantação do “Ônibus itinerante preparado para o 

atendimento da mulher e do homem”, conforme pode-se observar em cópia do folheto que segue anexa; 

 

CONSIDERANDO que, a população continua nos cobrando tal benfeitoria e muitos vão até a cidade 

vizinha e são barrados. A intenção do Governo era inovar a saúde, porém por mais que estejamos no nono 

mês de governo, é mais do que justo cobrar para que se coloque no orçamento essa importante proposta. 

Queremos acreditar que, essa promessa não tenha sido só eleitoreira para ganhar os votos da população, 

inclusive, queremos ressaltar que, as estatísticas da cidade vizinha demonstram um bom resultado dessa 

proposta;  

 

CONSIDERANDO que, a cidade vizinha, Sorocaba, oferece esse tipo de atendimento à população 

sorocabana, desde 2007, e, possuem dois consultórios com capacidade para atuação simultânea de dois 

médicos por ônibus. No ano de 2015, segundo a Prefeitura, o Ônibus Azul contabilizou 31.754 

atendimentos, dos quais, 9.381 exclusivamente de consultas médicas. Já o Ônibus Rosa somou outros 

13.824 atendimentos no período, sendo 3.841 de enfermagem. Isso nos mostra que, apesar de estarmos 

numa época de contenção de despesas, o número de serviços realizados foi alto e Sorocaba conseguiu 

manter a assistência à população com qualidade; 

 

CONSIDERANDO ainda que, a realidade de muitos votorantinenses hoje é a dificuldade de mobilidade, 

pois recebemos muitas pessoas em nosso gabinete se queixando que existem parentes, amigos e 

conhecidos que têm dificuldades para se locomoverem até mesmo para um Pronto Atendimento – P.A. ou 

Unidade Básica de Saúde; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, que poderiam ser realizados diversos procedimentos, tais como: 

consultas de enfermagem, coleta de exame preventivo do câncer de colo de útero (papanicolau), exame 

das mamas (ensinando o autoexame), pedidos de mamografia (conforme indicação médica), planejamento 

familiar com encaminhamento para palestras para casais sobre métodos contraceptivos temporários ou 

definitivos (cirúrgicos); aconselhamento sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s, Aids, Sífilis 

e Hepatites), testes de gravidez e outras orientações; já, no Ônibus do Homem, a sugestão é oferecer 

serviços de encaminhamento para exames de ultrassonografia; encaminhamentos para biópsias e para 

exames laboratoriais para urologia, oncologia ou outras especialidades, entre outros serviços. 

 

 

Diante do 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 Governo Municipal tem a intenção de implantar, ainda neste ano de 2017, o Ônibus da Saúde do 

Homem e da Mulher? 
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b) Em caso negativo ao item “a”, poderia incluir na peça orçamentária para o ano seguinte? 

 

c) Caso não haja intenção de implantar o Ônibus da Saúde do Homem e da Mulher, por qual motivo o 

mesmo não será implantado? Caso ainda não tenha intenção, Sua Excelência teria usado de má fé 

com a população? 

 

d) O Prefeito Municipal poderia nos informar, qual o motivo da resposta dada à nossa Indicação n° 

204/17, não condizer com o que está em seu Plano de Governo? Em razão de quê, o Senhor Prefeito 

Municipal informou que: “O uso de Unidades Móveis é mais indicado para municípios com extensas 

áreas rurais e que não tenham Rede de Unidades Básicas de Saúde por contar com alto custo com 

manutenção”, e em seu plano de governo Sua Excelência prometeu à população Votorantinense, que 

seria “implantado o Ônibus itinerante para o atendimento da mulher e do homem”? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Secretaria Municipal de Saúde, ao Conselho Municipal de Saúde 

de Votorantim, ao Presidente da Associação Amigos de Bairro do Parque Bela Vista, Sr. Aristides 

Vieira Fernandes, 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://cidadaovotorantinensesa.blogspot.com.br; e, 

➢ Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

Obs.: Seguem anexas, fotos e cópias de documentos.  

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 26 de setembro de 2017. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

