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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 033/18 

 

 

CONSIDERANDO que, no último dia 9 de fevereiro, com a publicação das Portarias nº
s
 252 e 

257, no Diário Oficial da União, nosso município recebeu uma triste notícia, visto que, o 

Ministério da Saúde aceitou o pedido de cancelamento (desabilitação) das duas Unidades de 

Pronto Atendimento (UPA’s) de Votorantim, cujos prédios estão prontos desde 2014, mas nunca 

entraram em funcionamento por falta de recursos; 

 

CONSIDERANDO que, diante desse Ato Oficial, a Prefeitura de Votorantim será obrigada a 

devolver todo o recurso financeiro que foi enviado ao Município para a construção das duas 

UPA’s, sendo uma no Jardim Paulista e outra no Parque Jataí II. Segundo o Ministério da Saúde, 

o Fundo Municipal de Saúde de Votorantim precisará devolver pouco mais de R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais) que foram enviados pelo Governo Federal, e, que foram usados na 

construção dos prédios e na aquisição de equipamentos; 

 

CONSIDERANDO que, em seu plano de governo, a prioridade do Senhor Prefeito Fernando de 

Oliveira Souza era a Saúde, e, em suas campanhas e debates, sempre foram usados como lemas: 

"Saúde é falta de Gestão!", "Não é falta de verba e Sim falta de Gestão!". 

 

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 poderia encaminhar a esta Casa de Leis, cópia (de capa a capa) do 

processo das duas UPA’s Unidades de Pronto Atendimento - UPA’s (do Jardim Paulista e 

do Parque Jataí II), para que os Vereadores possam analisar e entender quem solicitou o 

cancelamento das UPA’s, visto que, o Senhor Prefeito teria dito não saber quem de fato fez 

essa solicitação? 

 

b) Houve, realmente, uma solicitação de cancelamento das referidas UPA’s, por parte do 

Secretário Municipal de Saúde? Em caso positivo, esse pedido foi analisado pelo Executivo? 

 

c) Em caso positivo ao item “b”, tal solicitação não deveria ser analisada também pelo 

Conselho Municipal de Saúde? Consta essa tratativa em ata? 

 

d) O Senhor Prefeito esteve em Brasília, no último dia 20 de fevereiro, juntamente com dois 

Secretários Municipais, de Governo e de Planejamento e Desenvolvimento? Em caso 

positivo, o motivo da viagem foi para tentar reverter a situação das UPA’s, após a 

publicação das supramencionadas Portarias? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim – Canal 3; 



 
 

2 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 TV TEM - Sorocaba; 

 TV SBT – Sorocaba; 

 TV Record; 

 Jornais: Ipanema, “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Diário de 

Sorocaba” e “Cruzeiro do Sul”; 

 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 27 de fevereiro de 2018. 

 

 

 
JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador   

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

