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Requer informações do Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre informações pertinentes à 

Secretaria de Saúde. 

 

Senhor Presidente, 

 

CONSIDERANDO que esta vereadora recebeu munícipes com 

pontuações a respeito da Secretaria de Saúde; 

 

CONSIDERANDO que um munícipe nos procurou, pois ele 

precisa fazer o uso contínuo de Aspirina Prevent, como tratamento preventivo para doenças 

cardiológicas, e não encontrava o medicamento na rede pública municipal e que o mesmo 

estava em processo licitatório; 

 

CONSIDERANDO que uma munícipe, mulher, acima de 30 

anos, em sua 4ª gravidez nos procurou, pois estava com dificuldades de ter o seu 

procedimento de laqueadura no ato do parto autorizado pela rede pública municipal de saúde, 

mesmo depois da realização de todos os procedimentos indicados pelo Sistema Único de 

Saúde – SUS. A alegação da médica na qual a munícipe estava se consultando era de que ela 

não queria se responsabilizar pelo procedimento; 

 

CONSIDERANDO que um munícipe nos questionou quanto à 

UBS Mais Fazendinha, situada no Parque Três Marias, e a ausência do médico cardiologista 

por motivo de férias;  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

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

S. Exª. para que se digne nos informar o que segue: 

 

I – Qual o prazo de realização da licitação para a compra do 

medicamento Aspirina Prevent? Qual o cronograma de licitações, compras e reposição de 

estoque para medicamentos como esse, de uso contínuo, para que o serviço não falte para o 

munícipe? Em caso de falta, em casos emergenciais, qual deve ser o procedimento adotado 

pela Prefeitura e o munícipe para sanar essa falta? 

 

II – Qual o procedimento o munícipe deve seguir para garantir 

o seu direito a um procedimento médico de planejamento familiar como a laqueadura? 

Qual o procedimento atual realizado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, via Secretaria 

de Saúde, para a realização da laqueadura?  

 

III – Sabe-se que não é obrigatório oferecer serviço de 

cardiologista em UBS, porém, uma vez oferecido o serviço, é preciso prezar pela sua 
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continuidade. Sendo assim, qual o cronograma de férias dos médicos da rede pública, 

inclusos os médicos generalistas, pediatras e ginecologistas? Qual a programação da 

Secretaria de Saúde para que esses médicos, em caso de férias ou licença maternidade, o 

serviço não falte para o munícipe? 

 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 03 de abril de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


