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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
  

 
REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 005/19  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Adalberto Leme de Oliveira, o "Dr. Adalberto", pelos 

serviços prestados a esta Casa de Leis. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

O Senhor Adalberto nasceu na cidade de Itapetininga - SP, em 16 de outubro de 1968. 

Filho de Simão Rodrigues de Oliveira Júnior e Geni Leme de Oliveira; tendo um irmão, Dr. 

Alexandre, que é Psicólogo. Sempre curioso em aprender, ainda com sete anos de idade já 

iniciou sua jornada de trabalho com o pai na Oficina Mecânica “3 Irmãos”, onde buscava o 

conhecimento do ofício paterno. 

 

Aos 11 anos de idade foi nomeado como o melhor aluno da Escola Estadual Modesto 

Tavares de Lima e designado a representá-la como Vereador Mirim, e na oportunidade elaborou 

projetos de arborização e calçamento ao redor das escolas. Aos 14 anos foi designado novamente 

como o melhor aluno da mesma escola, e teve a oportunidade de participar do Processo Seletivo 

do Banco do Brasil, para uma vaga de "Menor Auxiliar de Serviços", tendo o seu primeiro 

registro em carteira, ficando contratado durante três anos e meio, e nesse período representou o 

Banco do Brasil nos Torneios de Vôlei, e, por duas vezes conseguiu conquistar o Título de 

Campeão. 

 

Aos 20 anos ingressou na Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP) para cursar 

Farmácia, formando-se Farmacêutico em dezembro de 1992, com 24 anos. 

 

Durante o período de estudos foi estagiário do CENA - Centro de Energia Nuclear na 

Agricultura da USP em Piracicaba. Foi também Vice-Presidente do Diretório Acadêmico da área 

de Biológicas, e sempre lutou pelos direitos estudantis daquela Universidade. 

 

A luta mais marcante foi de liderar o ato público com a aferição da pressão arterial em 

praças públicas e dar ciência à população, através de abaixo-assinado, sobre o Projeto de Lei nº 

4385/94, e continuou o movimento com o deslocamento de estudantes de farmácia até Brasília, 

para pressionar os parlamentares a não aprovarem o Projeto de Lei nº 4385/94, da ex-Senadora 

Marluce Pinto (PMDB/RR), que desobrigava a presença do farmacêutico em estabelecimentos 

como farmácia e drogaria, alterando assim a Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o controle de 

drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos. O movimento dos profissionais e estudantes 

obteve êxito, pois conseguiram sensibilizar os Parlamentares e o referido Projeto de Lei não foi a 

Plenário para votação. 
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Em janeiro de 1993, passou no Processo Seletivo do Exército Brasileiro, para servir no 

Hospital Geral de São Paulo, como Tenente Farmacêutico, onde, por várias vezes, recebeu 

elogios de Comandantes, transcritos em Boletins Internos do Quartel, pelo êxito nas missões 

designadas.  

 

Entre os anos de 1994 e 1995, especializou-se em Bioquímica pela Universidade Paulista 

de São Paulo. Casou-se neste mesmo ano com Simone R.N. Costa Oliveira e tendo dois filhos, 

Isabela e Vítor.  

 

Em 1997 foi nomeado ao cargo de Gerente Farmacêutico pela Empresa Hosp Serv de São 

Paulo, sendo responsável pelo gerenciamento e treinamento de pessoal, onde prestavam serviços 

terceirizados em hospitais da região. 

 

Entre os anos de 1999, concluiu o Curso de Pós- Graduação em Administração Hospitalar 

pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). 

 

Trabalhou em vários Hospitais da Região, passou em vários concursos dos Estados e 

Prefeituras no cargo de Farmacêutico, sendo que um deles foi ao Conjunto Hospitalar de 

Sorocaba e outro na Penitenciária do Estado. 

 

Em 1999 veio morar em Votorantim e começou a trabalhar na Empresa Roberg, que 

fabrica medicamentos fitoterápicos e que está localizada próximo à Represa de Itupararanga. No 

mesmo ano prestou concurso para a vaga de Farmacêutico na Prefeitura de Votorantim, 

classificando-se em primeiro lugar na vaga de farmacêutico. Em março de 2000 assumiu a vaga 

e foi trabalhar no Almoxarifado da Saúde, na distribuição, pedido e armazenamento de 

medicamentos e materiais hospitalares, dando também suporte técnico às Unidades Básicas de 

Saúde e representando nosso Município em vários Simpósios e Encontros Regionais pela DRS 

16 (Direção Regional de Saúde), discutindo metodologias, otimizações e questionando os 

Programas de Saúde do Estado. 

 

Entre 2002 e 2003, foi Coordenador de Produção de BPF (Boas Práticas de Fabricação) 

na Indústria Farmacêutica Áster Produtos Médicos, coordenando, juntamente com um 

engenheiro, mais de 130 funcionários no segundo período na fabricação de soros, ampolagens e 

saneantes. 

 

Entre 2003 e 2005, foi Farmacêutico do Hospital Santo Antonio. 

 

Em 2004 foi designado ao Cargo de Coordenador de Programa de Saúde, na gestão do 

ex-Prefeito Jair Cassola. 

 

Entre os anos de 2004 e 2005, junto com a equipe Multiprofissional de Votorantim, 

inauguraram o primeiro CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) da região. 

 

Desenvolveu em Votorantim os Programas do Estado via internet, denominado Sifab 

(Prestação de Contas do Município ao Estado) e o Farmanet, onde eram colocados dados 

mensalmente do consumo de medicamentos do Município e realizado análise e o pedido 

trimestral dos medicamentos referentes aos programas Dose Certa, Saúde Mental, Tuberculose, 

Hanseníase, Diabetes, Anticoncepcionais. 
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Em Abril de 2004 foi colaborador do artigo sobre antibióticos em pneumologia 

(pneumonias bacterianas, ambulatoriais e hospitalares) em tiragem nacional pelo Jornal 

Brasileiro de Medicina Vol. 86. Também em 2004, não sendo ainda conhecido devido seus 

trabalhos administrativos e sem contato direto com a população, lançou-se candidato a Vereador 

pelo partido PT8, obtendo 310 votos. 

 

Entre 2005 e 2006 foi escolhido para participar do Corpo de Jurados da Comarca de 

Votorantim, onde foi escolhido algumas vezes para representar a população, sendo membro do 

júri em vários julgamentos. 

 

Implantou, em meados de 2005, a Farmácia de Alto Custo em Votorantim, evitando, 

assim, que os munícipes de Votorantim ficassem até 7 horas na espera da entrega de 

medicamentos no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. 

 

Em junho de 2007, representou nosso município no Fórum Internacional de Saúde Mental 

em Sorocaba. Em julho do mesmo ano, representou nosso município na Conferência Municipal 

de Saúde, na qualidade de Delegado. 

 

Em 2008 lançou-se candidato a Vereador, obtendo 708 votos, ficando como segundo 

suplente do partido PDT.  

 

Entre 2008 a 2014, foi contratado como Gerente Farmacêutico do Hospital e Maternidade 

Samaritano. Uma de suas propostas de campanha foi a Farmácia 24h do P.A. que, com o apoio 

do ex-Prefeito Carlos Augusto Pivetta, foi realizado para ajudar a população de baixa renda que 

necessitava de medicações quando passava pelo P.A., porém não havia Posto de Saúde aberto no 

final de semana e feriados para atender as prescrições médicas, deixando muitas vezes, por falta 

de recursos, iniciarem o tratamento naquele momento, ocasionando muitas vezes agravo da 

enfermidade. Implantou também com o apoio do ex-Prefeito Pivetta, a Entrega de Medicamentos 

no Lar, onde eram entregues por motoboys as medicações de Alto Custo na casa dos pacientes.  

 

Em 2012, lançou-se candidato novamente pelo PDT obtendo 840 votos, ficando suplente. 

 

Em 2015, devido gostar da parte técnica e administrativa da vida pública foi procurar 

mais conhecimentos e formou-se em mais uma faculdade, agora em Administração Pública pela 

Universidade Federal de São João Dei Rei (UFSJ). 

 

Atualmente se encontra na Unidade Básica de Saúde da Vila Nova, onde atende com 

atenção e carinho aos pacientes. O principal motivo de estar em Votorantim é porque Deus assim 

o quis, e acredita que ajudar o próximo não é uma virtude, mas sim um dever, como o segundo 

mandamento deixado por Jesus. "Ame a teu próximo como a ti mesmo ..."; também acredita que, 

o Pai e a Mãe Verdadeiros não são apenas os pais biológicos, mas também aqueles que adotam 

com amor e dedicação. 

 

Sendo assim, acredita que Votorantim é a cidade que o adotou e também a sua família, 

pois muitas pessoas os receberam de braços abertos e os acolheram com amor e carinho. Por isso 

deseja, de coração, injetar suas energias e seus conhecimentos, para que Votorantim melhore e se 
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desenvolva cada vez mais. Assim, hoje, ele já é reconhecido em cada canto da cidade, como Dr. 

Adalberto - Farmacêutico. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de março de 2019. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 


