
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 

REQUERIMENTO Nº 219/18 

 

 

CONSIDERANDO que, temos recebido em nosso gabinete, algumas mulheres que apresentaram pedidos 

relacionados à área de saúde que estão com certo atraso; e, a nossa maior preocupação é o Setor de 

Cirurgia Ginecológica, que tem apresentado uma demora elevada; 

 

CONSIDERANDO que, em alguns casos, essas mulheres relataram que, a espera para cirurgia vem 

desde o ano de 2016, sem qualquer previsão para quando serão realizadas;  

 

CONSIDERANDO que, sabemos da importância e imprescindibilidade da realização de cirurgias dessa 

natureza para essas mulheres que estão no aguardo; pois, em alguns casos, se o procedimento não for 

realizado, poderá ocorrer a evolução para doenças mais complexas e irreversíveis; 

 

CONSIDERANDO que, esses relatos vêm ao encontro de uma de nossas preocupações, que é a saúde de 

nossos munícipes, em especial das mulheres; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, que o Município deve dispor de um planejamento para atendimento 

dessas mulheres, sem que isso implique em uma espera demasiada para a realização das cirurgias. 

Portanto, necessário se faz alguns esclarecimentos! 

 

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) A Administração tem ciência da longa espera para uma Cirurgia Ginecológica, no Município? 

 

b) A Administração poderia informar qual é o número de mulheres que aguardam na lista de espera 

para realização de Cirurgias Ginecológicas? 

 

c) Qual o tempo médio de espera para a realização dos procedimentos? 

 

d) Atualmente, quantas cirurgias são realizadas no município e qual sua capacidade máxima de 

realização? 

 

e) Quantas Cirurgias Ginecológicas mensais são realizadas no Hospital Municipal "Dr. Lauro Roberto 

Fogaça"? (Solicitamos um relatório com o número de procedimentos realizados nos últimos 12 

(doze) meses, especificando dentre eles, os ginecológicos). 
 

f) A Administração tem adotado medidas, a fim de aumentar o número de cirurgias, em especial, as 

ginecológicas, em nosso Hospital Municipal? 

 

g) Em caso negativo ao item "f", o que impede para que essa importante intervenção tenha uma 

atenção maior na rede de saúde?  

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 7 de agosto de 2018. 
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