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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO N° 108 / 2022
r.AMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente usuario
dina

DATA/HORA 
06/04/2022 15:53:11

PROTOCOLO
827/2022Senhores Vereadores,

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apes 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
juntamente com a secretaria responsavel informe se ha estudos em andamento 
para que seja implantado urn sistema de receita e atestados eletronico na Rede 
Municipal de Saude, seja a unidade administrada por urn terceiro ou pela 
propria Secretaria.

»

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, considerando que a maioria dos 
profissionais da area da saude ainda prescreve medicamentos aos seus 
pacientes numa folha de receituario, em que muitas vezes nao sao mantidos os 
padrdes em todas as unidades. Contudo, o metodo de prescrigao escrita pode 
resultar em complicagoes ao paciente por dois motives: a letra do medico pode 
gerar duvidas na hora de retirar o medicamento na farmacia e urn pequeno erro 
no nome ou enderego do paciente pode impedi-lo de conseguir comprar;

Considerando que o Poder Publico poderia estabelecer a utilizagao de 
receitas eletronicas, geradas por computadores com ou sem internet, 
apresentando as informagoes minimas de identificagao, a saber: o nome do 
paciente, o medicamento, posologia, local e data da emissao, assinatura do 
medico com o numero de registro profissional e espago para preenchimento, 
pela farmacia, do numero do lote e prazo de validade do remedio;

Considerando que nestes termos, o sistema de receita eletronica 
possibilitaria a identificagao imediata dos medicamentos disponiveis na rede 
municipal de saude. Para tanto, o medico precisaria consultar os 
medicamentos em estoque e, em casos de falta do remedio, prescrever uma 
receita especifica para os medicamentos a serem encontrados apenas em 
drogarias e estabelecimento similares.

Tal medida tambem colabora com o combate a possfvel falsificagao de 
atestados medicos.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 06 de abril de 2.022.

tavio Alves Ribeiro
\ Vereador

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo
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Oficio n° 084 - GP

Cajamar, 12 de maio de 2022.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requerimentos de n° 108/2022; 119/2022; 124/2022 e 125/2022, de autoria dos 
nobres Vereadores: Adilson Aparecido Pinto; Cleber Candido Silva; Flavio Alves 
Ribeiro; Jose Adriano da Conceigao; Manoel Pereira Filho; Marcelo da Rocha 
Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de Carvalho, 
apresentados e aprovados na 7a Sessao Ordinaria, realizada no dia 11 de maio de 
2022.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam 
o art. 248 incisos XXVII, do regimento interno desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

RODRIGUESSAULO AN

Excelentissimo Senhor,
DAMILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP

A V. PROF. WALTER RIBAS DE ANDRADE, 555 - CEP: 07752-000 - CENTRO - CAJAMAR - SP 
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