Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO Nº 094/18

CONSIDERANDO que, no último dia 31 de março, Sua Excelência, o Senhor Governador do
Estado, Geraldo Alckmin, esteve em Sorocaba, para inaugurar o Hospital Estadual “Adib
Domingos Jatene”, também chamado de Novo Hospital Regional, e nessa ocasião, o Senhor
Governador, informou que, inicialmente, serão feitos os atendimentos ambulatoriais nas
especialidades de: cirurgia geral, cirurgia plástica, ortopedia, urologia, anestesiologia,
cardiologia clínica, fisioterapia e reabilitação;
CONSIDERANDO que, segundo informações da própria Secretaria de Estado da Saúde, o novo
hospital funcionará "gradativamente"; e, em julho p.f., estará operando com capacidade plena, o
que envolverá a realização de procedimentos cirúrgicos e exames laboratoriais;
CONSIDERANDO que, o Hospital Estadual “Adib Domingos Jatene” é o primeiro do Estado
de São Paulo, construído por meio do modelo de Parceria Público-Privada (PPP) e que deverá
atender, em sua plenitude, casos de média e de alta complexidade;
CONSIDERANDO que, o novo hospital tem ao todo 260 leitos, dos quais 96 são para UTI; tem
27 mil metros quadrados de área construída e a previsão é de que, quando estiver funcionando
em plena capacidade, realize, por ano, doze mil internações; seis mil cirurgias; quatro mil
consultas e vinte e cinco mil exames especializados;
CONSIDERANDO que, o referido hospital, segundo informações da mídia regional, começou a
funcionar na segunda-feira, dia 2 de abril, mesmo de forma parcial, inclusive, recebendo
pacientes de várias cidades da Região Metropolitana de Sorocaba, que passaram por avaliações
para iniciar os procedimentos burocráticos e laboratoriais preparatórios para cirurgias na
vesícula;
CONSIDERANDO que, o novo hospital não é de "porta aberta", isto é, necessariamente, os
pacientes precisam ser encaminhados pelas Unidades de Saúde;
CONSIDERANDO que, na Sessão Ordinária desta Câmara Municipal, realizada no último dia 6
de março, apresentamos o Requerimento n° 041/18, com perguntas de interesse da população,
que precisa de atendimento na rede pública estadual de saúde, para sabermos, principalmente, a
respeito de como será o atendimento no novo hospital estadual; e, também, no Hospital Regional
localizado no bairro do Vergueiro, em Sorocaba, mas ainda não recebemos nenhuma resposta do
Estado.
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 e ao Senhor
Secretário Estadual de Saúde, para que nos informem o que segue:
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a) Quantos votorantinenses já foram atendidos desde o início do atendimento parcial do
Hospital Estadual “Adib Domingos Janete”? Em quais especialidades?
b) Quantos aguardam atendimento e em quais especialidades?
c) A Secretaria Municipal de Saúde de Votorantim recebeu instruções sobre o encaminhamento
de munícipes para a nova unidade hospitalar estadual?

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 10 de abril de 2018.

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS
“ITA”
Vereador
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