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AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ANDRADINA, SP
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REQUERIMENTO

Requerente: VEREADOR RODARTE DOS
Requerido: Secretário Municipal de Saúde
Assunto: Retomada da entrega de medicamentos
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JUSTIFICATIVA

Senhor secretário, este vereador vem sendo constantemente
procurado por munícipes, reclamando sobre a paralisaçäo da entrega dos
medicamentos em suas residências.

Segundo relatado a este vereador, anteriormente

o munícipe

ou

algum responsável do mesmo, ia até a farmácia municipal munido do receituário

médico, e este medicamento posteriormente era entregue na residência do
paciente.

Näo se sabe qual foi o motivo, porém, houve

a

interrupçäo na

entrega de medicamentos em suas residências, porem, está interrupção está
prejudicando muito as pessoas necessitadas, uma vez que, na maioria dos
casos os munícipes que recebiam este medicamento são idosos ou mesmo
pessoas que não tem condiçÕes para estar se deslocando até a farmácia
municipal.

Outro grande problema que em nosso município, existe apenas 01

local para a distribuição 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, e considerando que ainda estamos vivenciando uma pandemia
de covlD19, a aglomeraçäo de várias pessoas no mesmo local, pode-se tornar
um grande risco na transmissäo e contágio pelo

covlDlg, alem de que muitos

moradores não disponibilizam de veículos próprios para se deslocarem até
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farmácia municipal, ficando assim dependendo de algum tipo de transporte ou
favores.

Diante do exposto o VEREADOR RODARTE STLVA DOS ANJOS,

no uso de suas atribuições legais, vem REQUERER, na forma do Regimento
lnterno, seja oficiado ao Senhor Secretário 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

retornar a entrega dos medicamentos nas residências dos munícipes qual
já recebiam.
Sala das Sessöes
Ver. Manoel Teixeira de Freitas

Andradina, SP, 15 de fevereiro de 2021

arte Silva dos Anjos
- Vereador (PDT)
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