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Requerimento Nº 496/2021 
 

 

EXELENTÍSSIMO SENHOR ODAIR JOSÉ DE MATOS, PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA  

 

Requer que seja enviado ofício ao Prefeito 

Municipal, Dr. Guilherme Saraiva com cópia 

a Secretária Municipal de Saúde Sayonara 

Cidade, solicitando que sejam adquiridas as 

tiras reagentes para mensuração de glicose, a 

fim de que sejam repostas às farmácias e 

pontos de entrega de medicamentos da 

atenção básica à saúde, ligadas à assistência 

farmacêutica do SUS. 

 

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 ao Prefeito 

Municipal, Dr. Guilherme Saraiva com cópia a Secretária Municipal de Saúde 

Sayonara Cidade, solicitando que sejam adquiridas as tiras reagentes para 

mensuração de glicose, a fim de que sejam repostas às farmácias e pontos de 

entrega de medicamentos da atenção básica à saúde, ligadas à assistência 

farmacêutica do SUS. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A diabetes mellitus é uma patalogia de alta prevalência e incidência no mundo, 

no Brasil e em BARBALHA-CE, sendo de fundamental importância que o 

município, através do SUS, disponibilize as fitas reagentes à glicose para que os 

pacientes diabéticos do município possam efetuar a mensuração da glicemia que 

é uma etapa fundamental para controle dos níveis de açúcar no sangue e para 

tomada de decisão sobre a sequência adequada ao tratamento desta doença 

crônica não transmissível. 

 

Nestes Termos. 

Pede e Aguarda Deferimento. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 25 de 

Agosto de 2021. 
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