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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 099/18 

 

 

CONSIDERANDO que, o pré-natal é o acompanhamento médico que toda gestante deve ter, a 

fim de manter a integridade das condições de saúde da mãe e do bebê. Durante toda a gravidez 

são realizados exames laboratoriais que visam identificar e tratar doenças que podem trazer 

prejuízos à saúde da mãe ou da criança; 

 

CONSIDERANDO que, segundo informações de profissionais de saúde, em nosso município, 

tem aumentado o número de mulheres gestantes, que chegam ao momento do parto sem terem 

realizado um único exame, para saber sobre sua saúde e a saúde do bebê, o que põe em risco a 

saúde de ambos, pois, pode haver uma complicação pós-parto e até resultar no óbito da mulher 

ou da criança (essa situação acaba se agravando, pelo fato de nossa cidade não ter uma UTI 

Neonatal, necessitando, portanto, a transferência desses casos, para outros municípios); 

 

CONSIDERANDO que, atualmente, nesta Casa de Leis, existe uma Comissão Especial de 

Inquérito para avaliar e investigar as falhas no sistema de saúde em nosso município; e, que, este 

requerimento, bem como, todos os requerimentos referentes à área da saúde, aprovados em 

Plenário, serão anexados no Relatório Final da referida Comissão, que durante parte dos 

trabalhos realizados pela CEI, detectou que em várias Unidades Básicas de Saúde – UBS’s não 

estão sendo realizados nenhum tipo de programa específico voltado à saúde da gestante e do 

bebê, e, que, há uma significativa demora nas consultas (em algumas UBS’s) que estão com 

número de médicos insuficientes; 

 

CONSIDERANDO finalmente, que é necessário um levantamento minucioso dessa 

problemática para, o mais urgente possível, corrigir possíveis falhas e aprimorar os programas 

existentes para ampliar a informação e o acesso das mães ao pré-natal, garantindo um parto 

saudável e a saúde do bebê. 

 

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) Qual a quantidade de gestantes assistidas, por Unidades Básicas de Saúde – UBS’s 

instaladas no Município? 

 

b) Qual o número atualizado de gestações assistidas no Ambulatório de Saúde da Mulher e que 

são consideradas de alto risco? 

 

c) Qual a média de espera para uma consulta, para uma gestante considerada de alto risco? 

 

d) Quais programas que visam orientação e bem-estar das gestantes estão sendo desenvolvidos 

pela Secretaria de Saúde? 
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e) A equipe do Hospital Municipal nos relatou que tem sido frequente o número de gestantes 

que chegam para realizarem o parto sem ter feito nenhum acompanhamento, pedimos que o 

Hospital Municipal se manifeste com relação ao item "d" deste Requerimento; e que, a 

Secretaria Municipal de Saúde nos relate quais medidas práticas serão tomadas pela 

Administração, para amenizar esse grave problema? 

 

 

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

 

 

 
FABÍOLA ALVES DA SILVA PEDRICO  

Vereadora  


