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Requerimento Nº 149/2022 
 

 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  
 

Requer que seja enviado ofício a Secretária 

Municipal de Saúde, com cópia a Secretária 

de Administração e ao Prefeito Dr. Guilherme 

Saraiva, solicitando que efetuem com a maior 

brevidade possível, o pagamento das diárias 

em atraso dos motoristas que fazem o 

transporte de pacientes que realizam 

tratamento em Fortaleza, como também que 

disponibilizem veículo apropriado para 

transportar pacientes com comorbidades 

especificadas em relatórios médicos, que por 

tais motivos necessitam desse tipo de 

transporte e, dessa forma, amenizando o 

sofrimento dessas nossas conterrâneas, por 

fim, solicito também agilidade a compra de 

medicamentos da atenção básica e secundária, 

bem como fraldas geriátricas, pois após visita 

à Farmácia Central do Município, 

constatamos a falta desses itens. 

 

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 a Secretária 

Municipal de Saúde, com cópia a Secretária de Administração e ao Prefeito Dr. 

Guilherme Saraiva, solicitando que efetuem com a maior brevidade possível, o 

pagamento das diárias em atraso dos motoristas que fazem o transporte de 

pacientes que realizam tratamento em Fortaleza, como também que 

disponibilizem veículo apropriado para transportar pacientes com comorbidades 

especificadas em relatórios médicos, que por tais motivos necessitam desse tipo 

de transporte e, dessa forma, amenizando o sofrimento dessas nossas 

conterrâneas, por fim, solicito também agilidade a compra de medicamentos da 

atenção básica e secundária, bem como fraldas geriátricas, pois após visita à 

Farmácia Central do Município, constatamos a falta desses itens. 

 

Nestes Termos. 

Pede e Aguarda Deferimento. 
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Salas das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 5 de 

Abril de 2022. 

 

EUFRÁSIO PARENTE DE SÁ BARRETO (FARRIM) 

Vereador(a) do PSDB 

Autor 


