REQUERIMENTO Nº 17/2018
AUTOR: VEREADOR MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO.
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson
Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, ao senhor Márcio Garcia
Galdino, Secretário Municipal de Saúde, com cópia ao Secretário de Estado
de Saúde e à Agência Regional de Saúde em Paranaíba, solicitando que prestes
a esta Casa de Leis, as seguintes informações:
- Porque os medicamentos de alto custo não estão sendo distribuídos de
forma contínua desde o mês de janeiro de 2018, de modo a atender os
pacientes que deles dependem e não pode ter o uso interrompido;
- Quais as medidas a serem adotadas para corrigir esta deficiência?
JUSTIFICATIVA
Os medicamentos de alto custo desde o mês de
janeiro deste ano não estão sendo distribuídos de forma regular aos pacientes do
Município.
Como se sabe os pacientes que fazem uso dos
medicamentos de alto custo não podem ter o tratamento interrompido e os
medicamentos não são comercializados para que possam compra-los. Ainda que
alguns tenham condições financeiras para arcar com tais custos os medicamentos
não podem ser vendidos.
Sabemos que a responsabilidade da
distribuição dos medicamentos é compartilhada entre as três esferas de governo
(federal, estadual e municipal). Ocorre que os pacientes só têm acesso à
Secretaria Municipal de Saúde e, além de não estarem recebendo os
medicamentos, não são informados da razão da interrupção no fornecimento.
A situação é muito séria, pois são vidas que
estão em questão e os pacientes merecem a atenção devida.
Assim, estou encaminhando este requerimento,
para que Vossa Excelência nos prestes as informações citadas e que sejam
tomadas as medidas objetivando sanar este sério problema, após aprovação do
Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 06 de agosto de 2018.
MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

