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Jacareí, 05 de dezembro de 2018.

À Vossa Excelência a Senhora

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação n° 201/2018

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 111/11/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado

de 29 de novembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 29 de novembro de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 201/18, de autoria do vereador Luis Flávio (Flavinho)

venho prestar as seguintes informações:

1. O fornecimento da insulina Lantus é de responsabilidade do Estado de

São Paulo e é distribuída pelo Departamento Regional de Saúde, na cidade de Taubaté.

A Secretaria de Saúde do Município já realizou várias tentativas junto ao

Governo do Estado para que a distribuição da insulina Lantus aos pacientes de Jacareí, fosse

feita no Município, porém não obteve êxito uma vez que essa insulina é entregue de forma

nominal ao paciente, e para entrega à terceiros, é necessária procuração, seguindo os

protocolos estabelecidos pelo Estado.

2. A Administração Pública trabalha no intuito de fa~'

munícipes, buscando melhorar o acesso desse medicamento pelos paciente
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3. A Administração Pública já realizou tentativas para que a distribuição da

insulina Lantus aos seus munícipes fosse realizada em Jacareí.

Cabe destacar que, com relação à demanda total que ocorre atualmente em

Taubaté, é necessário um estudo de quantos pacientes são atendidos pelo Departamento

Regional de Saúde, para avaliar a possibilidade de absorção do serviço em relação à nossa

estrutura atual.

Respeitosamente,

ED
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Prefeito em exercíci do Município de Jacareí
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