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“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

MOÇÃO Nº 02/18 

 

 

CONSIDERANDO que, há mais ou menos 4 anos, dois prédios que abrigariam duas 

Unidades de Pronto Atendimento - UPA'S em nosso município de Votorantim-SP, já estão 

prontos; porém, sem previsão para funcionamento, sendo eles construídos, um no bairro 

Parque Jataí e, outro, no Bairro Vila Nova Votorantim; 

 

CONSIDERANDO que, nosso município não dispõe de recursos suficientes para a abertura e 

funcionamento das mesmas, diante disso, surgem propostas para dar nova destinação aos 

referidos prédios, transformando as duas UPA'S em Unidades Básicas de Saúde – UBS’s, 

sendo assim, mantendo o mesmo propósito de destinar a utilização dos prédios construídos 

com recursos federais para a área da saúde de nosso município, objetivando um melhor 

atendimento à população, com o funcionamento de mais duas UBS's na cidade; 

 

CONSIDERANDO que, com esta decisão, a Administração Municipal terá que devolver 

cerca de R$ 3,4 milhões para o Ministério da Saúde, pois o mesmo informa que não existe 

respaldo legal para mudança de finalidade de um estabelecimento de saúde; 

 

CONSIDERANDO que, a Administração Municipal informou que aguarda a tramitação no 

Senado Federal de um Projeto de Lei de iniciativa do Senador José Serra (PSDB), o qual, 

supostamente, vai socorrer centenas de municípios brasileiros que, assim como Votorantim, 

possuem prédios de UPA's construídos, porém abandonados, há anos. Tal proposta vem de 

encontro à realidade do nosso município, pois, contempla essencialmente a devolução dos 

prédios sem custos para os municípios, permitindo, que os municípios possam dar outra 

destinação aos prédios, mas ainda dentro da área da saúde. 

 

Por todo o exposto, apoiamos a iniciativa dessa proposta do Senador José Serra; e, com 

fundamento no Artigo 93 do Regimento Interno desta Casa de Leis, apresentamos esta 

MOÇÃO DE APELO ao Senado Federal, para que tal Projeto de Lei seja apresentado e 

incluído, com celeridade, em pauta, para votação e aprovação, beneficiando não somente o 

município de Votorantim, mas vários outros, que se encontram na mesma situação. 

 

Obs.: Segue anexo abaixo-assinado firmado pelos cidadãos votorantinenses. 

 

Que do deliberado se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Senador José Serra; aos 

Excelentíssimos Senhores Senadores; aos Excelentíssimos Senhores Líderes de Bancadas 

do Senado Federal; ao Excelentíssimo Senhor Geraldo Alckmin, Governador do Estado 

de São Paulo; e, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Votorantim, Fernando 

de Oliveira Souza. 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 20 de março de 2018. 
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