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REQUERIMENTO Nº  050    / 21 

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, requer à Mesa 

Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, que seja solicitado ao 

Prefeito Miguel Coelho, interceder junto a Secretária de Saúde, Senhora Magnilde 

Albuquerque, para que apresentem respostas aos seguintes questionamentos: 

1. Contratos firmados para o fornecimento de medicamentos para a Rede Municipal de 

Saúde, durante o período de 2017 a 2021; 

2. Relação das medicações adquiridas pelo município para o abastecimento das unidades de 

saúde, bem como as quantidades e periodicidade da aquisição, durante o período de 2017 

a 2021; 

3. Detalhamento das medicações e quantidades distribuídas para cada unidade de saúde; 

4. Detalhamento específico a cerca das medicações disponibilizadas para pacientes 

diabéticos; quais as medicações e insumos fornecidos para os pacientes, quantidades 

adquiridas, periodicidade de aquisição, locais de distribuição e quantitativo de pacientes 

que fazem uso da medicação para diabetes distribuída pelo município. 

Justificativa: 

 Uma gestão que tenha como norte o cuidado com a população deve ter sempre como 

principal prioridade a atenção, cuidado e reponsabilidade com a saúde. 

 O momento que vivemos no mundo tem reforçado a necessidade de termos um sistema 

de saúde pública que funcione de forma eficiente e garanta de forma universal o acesso da 

população aos cuidados de saúde.  

 Infelizmente temos verificado em recentes visitas a algumas unidades básicas de saúde, a 

falta de medicamentos básicos que garantam um cuidado real á saúde do povo petrolinense. Essa 

situação representa um grave descuido com a população e coloca em risco muitos cidadãos que 

precisam, em especial no momento que atravessamos, e que exige um controle minucioso das 

doenças, uma vez que tais doenças são um agravante para a COVID-19. Por isso, é ainda mais 

urgente que a gestão municipal forneça as explicações solicitadas e regularize a situação 

encontradas em várias unidades de saúde.  

Contamos ainda, com a compreensão das demais Vereadoras e dos demais Vereadores, 

no sentido de aprovarem o presente requerimento em respeito ao povo de Petrolina e de acordo 

com o previsto na lei nº 12.527 (Lei de acesso à informação). 

 .  

Sala das Sessões, 02 de março de 2021.  

 

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA 
Vereador 

cas 


