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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 403/17 

 

 

CONSIDERANDO que, fomos procurados por diversos munícipes que reclamaram do descaso 

do Governo Municipal com relação ao Atendimento Odontológico à população, relatando-nos 

sobre a falta de logística no atendimento, haja vista que, em diversos Postos de Atendimento, os 

pacientes precisam chegar às 6h da manhã para ficarem na fila, para poderem retirar uma senha; 

após a retirada da senha, eles ainda precisam voltar às 13h, para assistirem uma palestra, para 

assim, poderem marcar o primeiro dia de consulta; 

 

CONSIDERANDO que, os munícipes que trabalham diariamente não têm tempo disponível 

para passarem por todo esse “trâmite”, para marcarem uma simples consulta. Dessa forma, 

aqueles pacientes que mais necessitam de atendimento acabam sendo prejudicados! 

 

CONSIDERANDO também que, segundo os pacientes, até o atendimento emergencial noturno 

vem deixando a desejar, haja vista que, os pacientes precisam chegar no horário próximo das 

16h30, para conseguirem tirar sua senha para o atendimento que começa somente às 18h. Da 

mesma forma, os pacientes que trabalham ficam prejudicados! 

 

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) Poderia nos informar a quantidade de dentistas que atendem na Rede Pública de Saúde? 

 

b) Qual é a média de atendimentos odontológicos realizados na Rede de Saúde (diariamente e 

mensalmente), por períodos: diurno e noturno (emergenciais) e específicos por bairros? 

 

c) O Governo poderia nos informar a relação dos postos que oferecem atendimento 

odontológico?  

 

d) A Administração poderia ampliar os horários de atendimento odontológico nos bairros? 

 

e) Quais são os serviços disponíveis para a população? (Limpeza, canal, implantes, prótese 

dentária entre outros). 

 

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

de Saúde; ao Senhor Aristides Vieira Fernandes, Presidente das Associações de Moradores 

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; 
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➢ 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 24 de outubro de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

