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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 393/17 
 
 
CONSIDERANDO o aumento absurdo de pessoas que vieram a óbito no Hospital Municipal de 
Votorantim, bem como no Pronto Atendimento – P.A. e, também, o aumento na quantidade de 
votos de pesares apresentados pelos Nobres Vereadores nessa Casa de Leis, que a cada semana 
são aproximadamente 10 protocolos feitos; 
 
CONSIDERANDO que, com essa troca constante de Secretário de Saúde e sua equipe, sendo o 
4º em uma administração de apenas 10 meses de Governo, isso nos preocupa, pois cada 
profissional tem uma linha de trabalho e entendemos que, quem está sendo prejudicada é a 
população;  
 
CONSIDERANDO que, a nossa preocupação é também com a idade desses pacientes que 
faleceram, pois segundo informações, a causa de tantos óbitos nos últimos meses é por conta da 
falta de medicamentos nos postos de Saúde, e, principalmente, de pessoas hipertensas; 
 
CONSIDERANDO ainda que, a própria Câmara Municipal fez o repasse de 500 mil reais à 
Prefeitura Municipal para a compra de medicamentos. Além disso, a Administração pode contar 
com mais 250 mil reais alcançados através do Secretário de Estado da Agricultura e 
Abastecimento de São Paulo, Sr. Arnaldo Jardim, para a mesma finalidade, evidenciando-se 
portanto que, realmente há falta de medicamentos nos Postos de Saúde de Votorantim; e 
 
CONSIDERANDO nossas proposituras, para as quais temos recebido respostas genéricas e falta 
de informações importantes, sendo assim, caso essa propositura não seja respondida de forma 
esclarecedora estaremos convocando o Secretário para sabatina, bem como o responsável pelo 
Hospital Municipal Instituto Moriah. Diante disso, visando à economia e celeridade, 
disponibilizamos o e-mail: hebervereador@hotmail.com para o envio das respostas deste 
Requerimento. 
 
Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 
Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 
 
a) Quantos óbitos houve no Hospital Municipal, sob a Direção do Instituto Moriah, bem como, 

na Unidade de Pronto Atendimento (P.A. de Votorantim) desde o mês de janeiro/2017 até a 
presente data? (Solicitamos um relatório com nomes, idades e datas dos óbitos)? 
 

b) O setor competente poderia nos enviar um relatório de pacientes de nossa cidade que foram 
transferidos para Sorocaba ou outras cidades e acabaram entrando em óbito, desde o mês de 
janeiro/2017 até a presente data? 

 
c) Poderia nos enviar a relação das compras de medicamentos, com preços? 
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d) Poderia nos informar quais são essas empresas que fornecem medicamentos para o 
município? 

 
e) Procede a informação de que os pagamentos para as empresas que fornecem medicamentos 

para o município estão em atrasos?  
 
Que do deliberado se dê ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, em Votorantim; ao 
Ministério Público da Comarca de Votorantim; ao Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em Sorocaba; ao Conselho Municipal de Saúde; à Secretaria Municipal de Saúde; 
ao Presidente da Região Metropolitana de Sorocaba; à Secretaria Municipal de Saúde de 
Sorocaba; ao DRS – Departamento Regional de Saúde de Sorocaba, 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. 

 
 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 17 de outubro de 2017. 
 
 
 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 
Vereador 


