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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP
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Requerente: VEREADOR RODARTE DOS ANJOS
P¡orldor¡te
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: Solicita lnformaçäo Referente à Possibilidade de Contratação em
Regime de Urgência de Farmacêutica e Enfermeira para a Equipe da Saúde da
Família - Quallis Rural
FRfttuËÈio
h¡o

Moradores dos Projetos de Assentamentos do município de
Andradina, e a Equipe da Saúde da Família - Quallis Rural vêem através deste
vereador, solicitar para que seja realizada a Contrataçäo em Caráter de
Urgência de 01 Profissional na área de Farmácia, e 01 Profiss¡onal na área
de Enfermagem, para estar acompanhando os atendimentos da Equipe da
Saúde da Família nos Assentamentos.
Senhor Prefeito, este atendimento médico é realizado dentro dos
Projetos de Assentamento do nosso município há aproximadamente 20 anos.

Durante todo esse tempo, muitos moradores foram beneficiados com o
fornecimento da medicaçäo de acordo com o seu tratamento, seja ele Diabético,
Hipertenso, dentre outros.

atendimentos médicos são realizados dentro dos
assentamentos, qual segue um cronograma; 2^ teria Assentamento Timboré

Os

(liberdade), 3u feira: Assentamento Primaveta, 4^ feria: Assentamento Timboré
(Chico Mendes) e Assentamento Belo Monte, 5o feira: Assentamento Arizona e
Assentamento Josué de Castro, com exceçäo do Assentamento Josué de
Castro, (este o atendimento é realizado no postinho do timboré liberdade), todos
os outros assentamentos contam com locais próprios para os atendimentos e
também local para o armazenamento desses medicamentos.
Segundo informaçöes, a distribuiçäo dos medicamentos está
interrompida deste Novembro de 2019, devido a não existência de 01
farmacêutica na composição da equipe, e que, quem realizava esta distribuiçäo
era uma das enfermeiras, porém está chegou a receber uma notificaçäo do
COREN, que a impede de continuar essa distribuição, deixando assim de
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atender um grande numero de pacientes, que dependem da medicação para a
continuarem seus tratamentos,
Grande problema que em nosso município, existe apenas 01 local
para a distribuiçäo de medicamento, que é a Farmácia Municipal que por sinal,
devido ser o único local que tem em nosso município o mesmo se encontra
sempre lotado, sem contar também que muitos moradores desses
assentamentos não disponibilizam de veículos ou motos para se deslocarem até
a cidade, ficando assim dependendo de algum tipo de transpofte ressaltando a
importância da continuidade do fornecimento da medicaçäo durante os
atendimentos médicos nos Projetos de Assentamento.
Diante do exposto o VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS,
no uso de suas atribuiçöes legais, vem REQUERER, na forma do Regimento
lnterno, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que este informe a esta
Casa de Leis, da possibilidade de determinar, junto ao seu Departamento
competente, providências que se fizerem necessárias para a Possibilidade de
Farmacêutica (o) e 01 Enfermeira (o), para estar
Contratação de
acompanhando os atendimentos da Equipe da Saúde da Família nos
Assentamentos.
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Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas

Andradina, SP, 08 de abril de 2021

Rodarte ilva
- Vereador (PDT)

ORD EIti] DO ÐIA
FIRO\?L)O

Enr

--'->

EI/lENDA
llisel¡s55O

Por
srr+

Sale" ç,: ..

.r .: .. .. ...

..

1

FElÿ 2 421
nît

Votoe

