
Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 435 / 2021

Senhor Presidente, CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhores Vereadores usuAfio
marthr,

DATA/HORA 
03/12/2021 11:17:06

PROTOCOLO
3524/2021

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberaqao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis:

CONSIDERANDO que o uso de medicamentos contribui para a redugao 
de mortalidade, controle de doengas cronicas, cura de enfermidades e melhora 
na qualidade de vida;

CONSIDERANDO que ao acessar a lista de estoque atualizada, os 
medicos da rede basica de saude conseguiriam receitar medicamentos 
eficazes para cada paciente, de preferencia, de acordo com a disponibilidade;

que essa pratica impactaria em melhor 
aproveitamento dos recursos disponiveis, otimizando ao maximo o estoque 
disponivel;

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que essa pratica resultaria ainda na menor frequencia 
de pacientes retornando a consulta antes do tempo, sem necessidade, apenas 
para substituigao do medicamento receitado, ocupando horario na agenda;

CONSIDERANDO que os municipes que recorrem as Unidades Basicas 
de Saude, na maioria das vezes, nao possuem condigoes financeiras para 
comprar remedies em farmacias particulares;

CONSIDERANDO que a pandemia trouxe consequencias que 
dificultaram ainda mais as condigoes financeiras da populagao;

Existe algum projeto para disponibilizar nas respectivas paginas 
eletronicas na internet ou no APP Cajamar os estoques de 
medicamentos presentes nas farmacias publicas que estiverem 
sob sua gestao, com atualizagao diaria?

Caso sim, quando sera dado o andamento do projeto? Poderia 
encaminhar o mesmo para apreciagao?

1)

2)

3) Caso nao, poderiam informar se existe algum impedimento do 
nosso municipio ter esse servigo disponivel?
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JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que muitas pessoas 
vao em busca de um medicamento que Ihe foi receitado nas unidades de 
saude do nosso municipio, mas sao surpreendidos pela inexistencia do 
produto, fato que pode se repetir diversas vezes. Pacientes perdem tempo e 
dinheiro nas visitas constantes as farmacias e nao conseguem obter o remedio 
indicado. Com a disponibilizapao do estoque de medicamentos, acredito que 
vamos ajudar muito os nossos municipes a achar de forma rapida e objetiva o 
medicamento que precisa na rede publica.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 02 de dezembro de 2.021.

ADILSOiJI APARECIDO 
Vereador 
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Oflcio n° 275- GP

Cajamar, 09 de dezembro de 2021 .

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas E 
Requenmentos de n° 326/2021; 333/2021; 375/2021; 413/2021- 420/202i: 
426/2021; 428/2021; 429/2021; 431/2021; 432/2021; 433/2021 ’ 435/2021: 
436/2021; 438/2021; 439/2021; 440/2021; 441/2021 e 442/2021; de autoria dos 
nob res Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Alexandra Dias Martins; Cleber 
C and (do Silva; Diogo de Carvalho Utsunomiya; Edivilson Leme Mendes; Flavio 
Alves Kibeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; 
uose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Fiiho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 

aryalho, apresentados e aprovados na 19a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 
de dezembro de 2021. i

dos

t 0,10 - • So icitamos que 05 requerimentos mencionados acima, atendam o 
art 248 mcisos XXVII, do regiment© interne desta Casa de Leis e Resolugao n°
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para 
elevada estima e distinta consideragao.

renovar nossos protestos de
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SAULO Af^DER^OM RODRIGUES 

Presideryfe )

Excelentissimo Senhor,
DAMILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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