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Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

de Taubaté informações quanto CEMUME – Centro 

Municipal de Medicamentos. 
 

 

           Senhor Presidente, 

 

CONSIDERANDO que esta vereadora realiza 

atendimentos por meio de seu Gabinete Digital, por meio do qual a população pode entrar em 

contato com a equipe e solicitar orientações quanto aos processos realizados pela Prefeitura; 

     

CONSIDERANDO que um munícipe enviou um 

apontamento quanto ao espaço físico do CEMUME - Centro Municipal de Medicamentos, 

situado na Rua Silva Jardim, 211. Segundo o relato apurado pela assessoria, o espaço é sem 

ventilação, ficando muito abafado mesmo em dias de clima ameno. Os idosos que aguardam 

atendimento costumam ter mal estar devido ao calor. Também existe a preocupação com o 

armazenamento dos remédios, uma vez que o ambiente é muito quente, existe risco de 

alteração na fórmula por mau armazenamento; 

 

CONSIDERANDO que também houve uma reclamação 

quanto às condições de trabalho: as prateleiras são altas e não fixas na parede, podendo causar 

acidentes. Ainda, há relatos de mofo nas paredes; 

 

CONSIDERANDO que existe um projeto para que a 

estrutura, também conhecida como farmácia da Prefeitura, seja transferida para um espaço 

melhor ventilado e que este já se encontra pronto. 

 

 Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando  

para que se digne nos informar o que segue: 

 

I – Qual a previsão de transferência da repartição pública 

para um novo prédio? 

II – Enquanto não é realizada essa transferência, qual o prazo 

que a Administração Pública prevê para que sejam feitas 
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melhorias no local, visando melhor atendimento à população, 

como melhoria no sistema de circulação de ar no local? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 08 de maio de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


