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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 263/18 

 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador vem recebendo muitas reclamações por parte dos 

munícipes relacionadas à demora para a marcação de exames de análise clínica, tais como: 

sangue (hemograma completo, glicemia), urina (Tipo I), fezes, entre outros, e mais, os 

relatos são de que os atendentes na rede pública municipal estão agendando os exames para um 

prazo de mais ou menos 60 dias a contar do pedido do exame; 

 

CONSIDERANDO que, foi possível a este Vereador constatar, por intermédio de sua 

assessoria, através de contato via telefone, com algumas UBS – Unidades Básicas de Saúde do 

município, que os munícipes têm razão de reclamar, pois o agendamento dos exames está sendo 

feito somente para o mês de novembro e  o início do mês de dezembro; 

 

CONSIDERANDO que, o Município deve ter um contrato com um laboratório privado para a 

prestação desse serviço, ou seja,  para que sejam feitas as coletas e análises desses exames de 

diagnóstico, periódicos ou não, inclusive alguns deles pré-operatórios. Porém, não está sendo o 

suficiente para atender a demanda da nossa população. 

 

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) O Chefe do Executivo tem ciência desse problema que está ocorrendo, com relação à 

demora para o agendamento de exames de sangue, urina e fezes, na maior parte das vezes, 

periódicos? 

 

b) Em caso positivo, qual ação está sendo tomada para que se possa prestar atendimento aos 

pacientes que aguardam em fila de espera das UBS’s do município para a realização dos 

exames? 

 

c) Mensalmente, quantos atendimentos são prestados pela empresa contratada,  por UBS – 

Unidade Básica de Saúde do Município? 

 

d) O Chefe do Executivo, poderia determinar que o setor competente envie a esta Casa de Leis, 

uma planilha indicando qual é a demanda reprimida, isto é, quantos pacientes estão na fila 

de espera (por Unidade Básica de Saúde), e, para quando estão sendo agendados os exames, 

em cada unidade? 

 

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

Tropical FM; 

 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 11 de setembro de 2018. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 

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

