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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

S G  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 190/2018 

Assunto: 
Requer informações acerca do fornecimento de medicamentos pela rede pública de saúde do 

Município, no ano de 2019. 

 

REQUEREMOS à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido e 

aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao 

Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações acerca do fornecimento 

de medicamentos pela rede pública de saúde do Município, no ano de 2019: 

1. Existe previsão financeira e orçamentária para a compra e fornecimento de medicação aos 

munícipes de Jacareí no mês de janeiro de 2019 e nos meses subsequentes? 

2. A fim de que não haja interrupção no fornecimento de medicação pela rede pública municipal 

de Jacareí, os trâmites administrativos, como por exemplo licitação ou outros que se façam 

necessários, já foram realizados ou estão em fase final de execução? 

3. Percentualmente, qual é a previsão da capacidade dos estoques da Farmácia Municipal para 

fornecimento de medicação aos munícipes de Jacareí a partir de 02/01/2019? 

4. Caso haja dificuldade na aquisição de algum ou alguns medicamentos, ou ainda se existe a 

previsão de que venham a faltar na rede pública a partir de 02/01/2019, solicitamos o envio de 

uma relação discriminando todos os medicamentos, bem como: 

4.1 - Qual é o medicamento em falta? 

4.2 - Qual é o motivo da falta?  

4.3 - Qual é a previsão de regularização?  

4.4 - Qual é a média mensal da demanda do medicamento, levando em consideração dados 

dos anos de 2017 e 2018? 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 07 de novembro de 2018 

 

 

DR. RODRIGO SALOMON 
Vereador - PSDB 

 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


