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Requerimento Nº 143/2022 
 

 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício para secretária 

municipal da saúde com a cópia da Lei 

2.443/2019 que dispõe sobre a divulgação dos 

medicamentos disponíveis na rede pública 

municipal, deste modo solicitamos que a Lei 

seja cumprida e a relação dos medicamentos e 

profissionais de saúde seja disponibilizada no 

site da prefeitura, bem como em todas as 

unidades de saúde. Sabendo que a Saúde é um 

direito de todos e obrigação do Estado, e 

tendo em vista que a população vem sofrendo 

com falta de medicamentos, fralda geriátrica e 

alimentações especiais gostaria das seguintes 

informações: 1. Já houve a licitação de 

fraldas? O que justifica a falta de fraldas 

geriátricas? 2. Os medicamentos, 

Risperidonas, paroxetina, venlafaxina, 

Prometazina, Carmabazepina xpe, estão em 

falta, qual prazo para abastecimento? 3. 

Gostaria de informações sobre a falta 

atendimentos odontológicos nos PSF´s dos 

bairros Santa Terezinha e Sítio Cabeceiras. 

 

O(A) Vereador(a) abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma 

regimental, vem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, após ouvido o 

Plenário desta Casa, REQUERER que seja enviado ofício para secretária 

municipal da saúde com a cópia da Lei 2.443/2019 que dispõe sobre a divulgação 

dos medicamentos disponíveis na rede pública municipal, deste modo 

solicitamos que a Lei seja cumprida e a relação dos medicamentos e profissionais 

de saúde seja disponibilizada no site da prefeitura, bem como em todas as 

unidades de saúde. Sabendo que a Saúde é um direito de todos e obrigação do 

Estado, e tendo em vista que a população vem sofrendo com falta de 

medicamentos, fralda geriátrica e alimentações especiais gostaria das seguintes 

informações: 1. Já houve a licitação de fraldas? O que justifica a falta de fraldas 

geriátricas? 2. Os medicamentos, Risperidonas, paroxetina, venlafaxina, 
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Prometazina, Carmabazepina xpe, estão em falta, qual prazo para abastecimento? 

3. Gostaria de informações sobre a falta atendimentos odontológicos nos PSF´s 

dos bairros Santa Terezinha e Sítio Cabeceiras. 

 

Nestes Termos. 

Pede e Aguarda Deferimento. 

 

Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 28 de 

Março de 2022. 

 

EFIGÊNIA MENDES GARCIA 

Vereador(a) do PSDB 

Autor 


