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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 014/17 

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador tem sido procurado por muitos munícipes, os quais 

reclamam que existe uma demasiada demora, para que eles possam passar por cirurgias eletivas 

no município, e, de nossa parte, temos oficiado ao governo municipal sobre pessoas que estão 

perdendo seus empregos; outros, com o quadro se agravando, a cada dia; e, outros, que se 

submetem a vender seu patrimônio, para poder fazer a cirurgia com atendimento médico 

particular, devido à demora da liberação; 

 

CONSIDERANDO que, estivemos conversando com a Direção do Hospital Municipal, 

administrado pelo Instituto Moriah e, a mesma, nos informou que há uma fila de espera, que 

ultrapassa dois mil pacientes, e, que, aguardam a liberação do Senhor Prefeito para os 

procedimentos; 

 

CONSIDERANDO que, são realizadas as cirurgias eletivas, gratuitamente, corrigindo e 

tratando problemas como: Vesícula, Hérnia, Hemorróida, Retirada de Mioma, Vasectomias, 

Apêndice, área oftalmológica, entre outras; 

 

CONSIDERANDO que, os munícipes estão desacreditados com a crítica situação em que se 

encontra a Saúde de Votorantim, pois foram prometidas melhorias, mas não é possível perceber 

nada, nesse sentido. Por isso, em 2017, por meio do Requerimento nº 003/2017, sugerimos 

parcerias com o Governo Estadual e até mesmo com hospitais particulares, com a finalidade de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida a muitos munícipes que precisam passar por 

cirurgias eletivas. Porém, já se passou 1 ano que encaminhamos esse Requerimento, e, a situação 

só se agravou! 

 

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) Por qual motivo, o Instituto Moriah estaria esperando a liberação do Chefe do Executivo 

para a realização de cirurgias eletivas? 

 

b) Há possibilidade de a Administração, através do setor competente, efetuar uma parceria com 

o Governo do Estado de São Paulo e/ou Parceria Privada para realizar em nosso município 

um "mutirão de cirurgias eletivas", entre outras? 

 

c) Em caso negativo, poderia nos informar quais os planos da Administração Municipal para 

resolver a problemática enfrentada pelos munícipes que aguardam por cirurgias, pois, 

sabemos que, os repasses, no valor de aproximadamente R$ 1.000.000,00 (hum milhão de 

reais) por mês, ou seja, R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) por ano, são feitos de 

acordo com as demandas de cirurgias, exames e de outros. 

 

d) A Administração poderia nos informar a quantidade de cirurgias e de exames realizados no 

último ano, bem como, nos enviar cópias das atas das reuniões mensais e dos 
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contratos/extratos que foram pagos por essas cirurgias e exames? (Alternativamente, pelo 

princípio da economicidade, sugerimos que nos envie as cópias dos documentos 

solicitados pelo e-mail: hebervereador@hotmail.com). 

 

Que do deliberado se dê ciência à OAB – Ordem dos Advogados do Brasil – 188ª Subseção 

de 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 de 

Saúde do Estado de São Paulo; à Direção Regional de Saúde XXIII, em Sorocaba, à 

Secretaria Municipal de Saúde; ao Instituto Moriah; à Direção da Unidade de Pronto 

Atendimento de Votorantim; às Unidades Básicas de Saúde de Votorantim; aos 

Excelentíssimos Senhores: Deputados Federais Vitor Lippi, Jefferson Campos, Missionário 

José Olímpio, Herculano Passos Jr.; e, Deputados Estaduais Carlos Cézar, Rodrigo 

Moraes, Maria Lúcia Amary, Raul Marcelo, Rita Passos, Edson Giriboni e Rogério 

Nogueira; bem como aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

➢ TV Votorantim; TV TEM; TV SBT; TV RECORD e TV COM; 

➢ Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Diário de Sorocaba” e 

“Cruzeiro do Sul”;  

➢ Rádios: Ipanema; Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM, Cacique AM, Nova Tropical 

FM, Rádio Máxximo; 

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

➢ Site do Sr. Edson Correa, www.cidadaovotorantinense.com.br; e, 

➢ Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 9 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 
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