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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 041/18  

 

 

CONSIDERANDO as informações recorrentes dando conta que o novo Hospital Estadual de Sorocaba, 

também chamado de “Novo Hospital Regional de Sorocaba” será inaugurado em breve; 

 

CONSIDERANDO que, Votorantim, a exemplo de outros municípios da nossa região, enfrenta muita 

dificuldade em garantir atendimento clínico e cirúrgico aos seus doentes, devido à falta de vagas nos 

hospitais públicos; 

 

CONSIDERANDO que, segundo informações preliminares, o novo hospital estadual terá 250 leitos e 10 

salas para cirurgias nas especialidades: cardiovascular, ortopedia, neurocirurgia, clínica médica e 

pediatria; 

 

CONSIDERANDO que, o referido hospital será administrado no modelo de Parceria Público-Privada, 

em que os funcionários, ao invés de serem concursados, prestarão serviços para a organização gestora, e 

que, o investimento total do Estado na estrutura, contando com os equipamentos, já ultrapassa a casa dos 

R$ 220 milhões e, sabe-se que, segundo o contrato de gestão, nos próximos cinco anos, deverão ser 

repassados R$ 560.906.472,03 para o funcionamento da estrutura; 

 

CONSIDERANDO ainda que, este Vereador participou na segunda-feira dia 26/02, das 9h às 13h, na 

Câmara Municipal de Sorocaba, da solenidade de instalação da Frente Parlamentar Regional em Socorro 

à Saúde, integrando o Departamento Regional de Saúde XVI (DRS XVI), que tem Sorocaba como sede, 

com o objetivo de mobilizar, em prol da saúde, as Câmaras de Vereadores dos 48 municípios que 

integram o DRS Sorocaba, analisando a demanda de atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde) no 

âmbito do DRS Sorocaba; e ainda, diagnosticar a estrutura física e humana de atendimento do Conjunto 

Hospitalar de Sorocaba (CHS) em face da demanda oriunda de toda a região; 

 

CONSIDERANDO que, também estão entre os objetivos da Frente: identificar a participação de cada 

município da região no uso e superação do teto de demanda de atendimento no âmbito do SUS; propor 

ações que visem à melhoria no atendimento, Programação Pactuada e Integrada de Assistência à Saúde; e 

apresentar ao Governo do Estado e ao Ministério Público, entre outros órgãos, um relatório de suas ações, 

apontando as principais falhas e possíveis irregularidades encontradas no atendimento de saúde da região, 

e; 

 

CONSIDERANDO, finalmente que, precisamos dar uma satisfação aos votorantinenses, principalmente, 

a respeito de como será o atendimento no novo hospital estadual, e também, no hospital regional atual. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Senhor 

Prefeito Municipal, ao Senhor Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao Senhor 

Secretário Estadual de Saúde, David Uip, para que nos informe o seguinte: 

 

a) De forma didática e de fácil entendimento, principalmente para a população, podem explicar 

como será o funcionamento do novo hospital estadual de Sorocaba? 

 

b) Como será a gestão? Quem irá administrar o hospital? 

 

c) Quantos funcionários, incluindo médicos e enfermeiros, irão trabalhar? 
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d) Quais as especialidades que terão atendimento ali? 

 

e) Por qual motivo não terá maternidade e atendimento oncológico? 

 

f) Qual será a "porta de entrada" do novo hospital? 

 

g) O que será feito com a atual estrutura do Hospital Regional, localizado nas proximidades da 

estação rodoviária de Sorocaba? Como será a sua gestão? 

 

h) Cada hospital terá um orçamento próprio e terão que dividir os recursos? 

 

i) Como os votorantinenses terão acesso ao novo Hospital Estadual? 

 

j) Há informações sobre a demanda de votorantinenses atendidos em 2017 no atual hospital regional 

de Sorocaba e as respectivas especialidades? 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 6 de março de 2018. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

“Ita” 

Vereador 


