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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

R C  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 203/2018 

Assunto: Requer informações acerca da falta de medicamentos nas farmácias das Unidades de Saúde 
e Farmácia Central do Município de Jacareí. 

 

Considerando que há um grande número de reclamações quanto à falta de 

medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Farmácia Central do Município; e 

Considerando que, em 2017, durante a prestação de contas, a Secretaria de 

Saúde informou que estaria tomando providências a fim de não ocorrer a falta de medicamentos 

nas unidades e na farmácia central, situação que era recorrente em anos anteriores,  

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: 

1. Qual procedimento ou Plano de Ação adotado para regularizar a falta de 

medicamentos na rede pública de saúde? 

2. Na recorrência de falta de medicamentos de controle especial, e com a 

necessidade de revalidar as receitas com vencimento menor que 30 dias, 

quais medidas serão tomadas para que os pacientes não tenham que 

retornar em consulta para solicitar novas receitas? 

3. Durante a apresentação da prestação de contas foi informado que a 

Secretaria de Saúde estaria adotando medidas a fim de controlar o seu 

estoque de medicamentos para que não houvesse a falta destes, pois, como 

já dito acima, era situação recorrente em anos anteriores. Desta forma, por 

que ainda faltam medicamentos na rede municipal de saúde? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevemos. 

 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2018. 

 

 

DRA. MÁRCIA SANTOS 
Vereadora - PV 

2ª Secretária 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


