
Requerimento Nº: 3124 / 2019

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

RETIRADO EM

Em 13 de Novembro de 2019

REQUER ENVIO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO

CEARÁ, NA PESSOA DO EXMO. SR. CARLOS ROBERTO MARTINS

RODRIGUES, SOLICITANDO A REGULARIZAÇÃO, EM CARÁTER DE

URGÊNCIA, DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA REDE PÚBLICA

DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO CARIRI CEARENSE, NOTADAMENTE

EM JUAZEIRO DO NORTE-CE, NA FORMA QUE INDICA.

O Deputado abaixo firmado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a V. Exa. após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, que se digne a enviar ofício à Secretaria Estadual de

Saúde, na pessoa do (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Secretário (a) Carlos Roberto Martins Rodrigues, solicitando a regularização,

em caráter de urgência, da distribuição de medicamentos na rede pública de saúde dos municípios do Cariri cearense, notadamente

em Juazeiro do Norte-CE.

Justificativa:

A necessidade da presente solicitação justifica-se pelo fato dos moradores dos municípios da Região do Cariri, em especial os

moradores de Juazeiro do Norte, estarem sofrendo com a desregular e constante falta de distribuição dos medicamentos nos postos

de saúde.

	A Região do Cariri, em especial o município de Juazeiro do Norte, é uma região que cresce muito a cada dia que se passa, inclusive

pelo fato de haver várias Instituições de Ensino Superior, o que leva inúmeros estudantes a imigrarem para a referida região.

	Nesse sentido, ao aumentar os moradores de determinado lugar, por óbvio, aumenta também a quantidade de pessoas que

passarão a necessitar de utensílios básicos, como por exemplo, a saúde. 

	A realização do supracitado serviço possibilitará melhor qualidade de vida aos moradores daquela região, visto que segundo

informações trazidas a este gabinete, hoje, aquela região sofre falta de medicação nos setores da saúde.

	Portanto, providências urgentes precisam ser tomadas em razão da matéria que trata o presente requerimento, que objetiva a

prevenção e acautelamento quanto à possibilidade de eventuais infortúnios supervenientes.

AV. ALMIRANTE BARROSO, 600, PRAIA DE IRACEMA

FORTALEZA, CE
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Sala das Sessões, 06 de Maio de 2019

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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Informações complementares
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Entrada Legislativo: 06.05.2019

Data Leitura do Expediente: 07.05.2019

Data Deliberação: 13.11.2019

Situação: Retirado
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