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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 043/18 

 

 

CONSIDERANDO que, em nosso município, não há um local público para a realização de 

exames de mamografia, ressonância, exames de ultrassom e imagem. Assim sendo, os pacientes 

são deslocados para outros municípios da região, conforme vagas da Central de Regulação de 

Oferta de Serviços de Saúde (CROSS); 

 

CONSIDERANDO que, por outro lado, a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba já está com 

sua ala de exames de imagem pronta; 

 

CONSIDERANDO que, em reunião da Frente Parlamentar Regional em Socorro à Saúde, 

no último dia 26 de fevereiro, o próprio Presidente do Conselho da Administração da Irmandade 

da Santa Casa, Reverendíssimo Senhor Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, falou da importância 

dos municípios vizinhos firmarem um convênio com a Santa Casa de Sorocaba, para o uso da ala 

de exames. (Dessa forma, os pacientes estariam mais próximos de seus municípios, facilitando 

para que não haja desgastes decorrentes com viagens em ambulâncias que duram o dia todo, para 

ida e volta);  

 

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) Há possibilidade da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Saúde, firmar um 

convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba para a realização de exames como: 

mamografia, ressonância, exames de ultrassom e imagem entre outros, para que os pacientes 

de nossa cidade possam realizar os exames, mais próximos de suas casas, sem precisarem 

fazer longas viagens de ambulâncias? Em caso positivo, para quando seria possível a 

realização desse convênio? 

 

b) Em caso negativo, qual é o motivo que impede tal iniciativa? 

 

c) A Secretaria Municipal de Saúde poderia enviar a esta Casa de Leis, uma planilha 

informando quantos pacientes, atualmente fazem mamografia, ressonância, exames de 

ultrassom e imagem fora do município, e ainda, qual o custo aproximado para a Prefeitura 

para a realização dos exames? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim – Canal 3; 

 Jornais: Ipanema, “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Diário de 

Sorocaba” e “Cruzeiro do Sul”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

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

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 06 de março de 2018. 

 

 

 
JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador   

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

