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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 343/17 

 

 

CONSIDERANDO que, estamos preocupados com a falta de medicamentos na cidade; a 

ausência de médicos, a demora nas consultas e exames, a falta de materiais básicos de uso diário, 

nas Unidades Básicas de Saúde e na Unidade de Pronto Atendimento (P.A. Central); 

 

CONSIDERANDO que, conforme resposta do Executivo ao Requerimento nº 179/2017, 

apresentado por este Vereador, há o comprometimento de 52% do Orçamento Municipal 

somente com a folha de pagamento dos servidores municipais, e, há indícios de que a 

Prefeitura possui um déficit de, aproximadamente, 15 milhões de reais, sendo que somente a 

Secretaria de Saúde estaria com um déficit de 10 milhões de reais; 

 

CONSIDERANDO ainda que, aproximadamente, um total de 4 milhões de reais já foram 

consumidos, com a contratação emergencial de empresa para a coleta de lixo, atrapalhando a 

execução de projetos de autoria do Executivo aprovados pelos Nobres Vereadores desta Casa de 

Leis. Como por exemplo, os projetos que deram origem às Leis nº
s
: 2533/2017, que institui a 

Zona Azul e a 2534/2017, que institui o Programa de Incentivo ao Pagamento do IPTU, que 

daria prêmios aos bons pagadores; 

 

CONSIDERANDO que, a cada edição do Jornal “Município de Votorantim”, observamos 

dezenas de novos contratos celebrados entre a Prefeitura e particulares, além de créditos 

suplementares para remanejamentos de verbas, o que muito nos preocupa, diante da situação de 

crise financeira enfrentada pela Prefeitura; 

 

CONSIDERANDO que, o atual Prefeito, Senhor Fernando de Oliveira Souza, está apenas há 8 

(oito) meses a frente da Prefeitura. E, para nós, é preocupante a situação precária do orçamento 

municipal, visto que é público e notório que o Prefeito anterior, Senhor Erinaldo Alves da Silva, 

entregou seu mandato com o orçamento municipal sem dívidas ou preocupações; 

 

CONSIDERANDO que, fica evidente, portanto, a utilização de “malabarismos orçamentários”, 

para tentar suprir as responsabilidades financeiras do município, porém, sem sucesso, pois, por 

um lado vemos a insatisfação dos munícipes que não veem o retomo do dinheiro aplicado, e, por 

outro lado, a crítica situação administrativa e financeira da Prefeitura; e, 

 

CONSIDERANDO ainda, a falta de informações importantes para nosso trabalho de 

fiscalizador do executivo; haja vista que temos recebido respostas genéricas às nossas 

proposituras; sendo assim, caso essa propositura não seja respondida de forma esclarecedora, 

estaremos convocando, na forma da Lei, os secretários para que prestem as informações que 

precisamos. Diante disso, e, visando à economia e a celeridade, disponibilizamos o e-mail: 

hebervereador@hotmail.com, para o envio das respostas a este requerimento. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal; às Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Governo, 
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Administração, Comunicação, Cidadania e Geração de Renda, Cultura Turismo e Lazer, 

Desporto, Finanças, Planejamento e Desenvolvimento, Negócios Jurídicos, Meio Ambiente, 

Obras e Urbanismo, Mobilidade Urbana e Guarda Patrimonial e Serviços Públicos, bem 

como, à Companhia Municipal de Habitação Popular de Votorantim – COHAP; à Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Votorantim – AGERV; à 

Fundação da Seguridade Social dos Funcionários Públicos do Município de Votorantim; e, 

à Comissão Municipal de Assistência Social – COMAS, para que nos informem, o que segue: 

 

a) Quais foram as despesas em geral (folha de pagamento, contratos, compras, etc.) no 1º 

semestre de 2017 

 

b) O Poder Executivo conseguirá fechar o ano dentro dos limites da Lei de Responsabilidade 

Fiscal? 

 

c) Qual é o déficit atual de cada Secretaria? 

 

d) Qual é o déficit atual da COHAP, COMAS, AGERV e da Fundação? 

 

REQUEIRO ainda que, nos termos regimentais, se oficie ao Senhor Prefeito Municipal, para 

que através do setor competente, nos envie cópias das Atas Oficiais das reuniões do Conselho de 

Saúde, realizadas no corrente ano; e, que se oficie ao Instituto Moriah, para que nos envie 

cópias das Atas das Reuniões do Conselho Administrativo do Hospital Municipal “Dr. Laudo 

Roberto Fogaça”; cópias dos balancetes quadrimestrais, conforme Lei Federal; e cópias de Atas 

de Audiências Públicas de Prestação de Contas da Administração do referido hospital, referentes 

ao exercício de 2017. 

 

  

Que do deliberado se dê ciência ao Ministério Público da Comarca de Votorantim; ao 

Tribunal de contas do Estado de São Paulo, em Sorocaba, bem como, aos órgãos de 

imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim;  

 Jornais: “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Cruzeiro do Sul” e “Diário 

de Sorocaba”; 

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

Tropical FM, Ipanema FM; Cacique AM; 

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

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

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 12 de setembro de 2017. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 

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

